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การตลาดศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ 

1.กลุ่มสินค้าของ CDC 

กลุ่มสินค้าสหกรณ์ 
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กลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค 

2.สินค้าหลักของ CDC 

ข้าวสารหอมมะลิ 100% ข้าวขาว 5% น า้ดื่ม นม
พร้อมด่ืม กาแฟปรุงส าเร็จรูป 

ของดี/เด่น/ดัง ประจ าจังหวัด สินค้าเกษตรแปรรูป  

ผ้า ศิลปะประดษิฐ์ จักสาน 

สินค้าจ าเป็นในการครองชีพ ผงซักฟอก สบู่  
น า้มันพืช บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป ฯลฯ 
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บอกเล่าชาวสหกรณ์
นายศิริชัย ออสุวรรณ 
นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำ�ปี 2557
สาขาบริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

การพัฒนาสหกรณ์การเกษตรไปสู่ความส�าเร็จเพื่อสมาชิกฯ

สหกรณ์ของประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2459  
หรือเมื่อ 101 ปีที่ผ่านมา โดยพระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

รัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย)  
ทรงเป็นนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรกทรงจดทะเบียนตั้ง “สหกรณ์ 
วดัจนัทร์ไม่จ�ากดัสนิใช้” ปัจจบุนัเปลีย่นชือ่เป็น สหกรณ์วดัจนัทร์ จ�ากดั  
ตั้งอยู ่ที่อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สาเหตุ ท่ี เ กิดสหกรณ์ขึ้น 
ในประเทศไทยเนื่องจากในขณะน้ันเกิดปัญหาในการประกอบอาชีพ  
กับการด�ารงชีพของประชาชน ซ่ึงมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้า 
ผูป้ระกอบการอยูต่ลอดเวลา อกีทัง้ประชาชนส่วนมากยงัขาดแหล่งเงนิทนุ 
ดอกเบีย้ต�า่เพือ่ใช้ในการขยายการผลติ การครองชพี สหกรณ์จงึเป็นรปูแบบ 
ขององค์กรภาคประชาชนทีเ่ป็นการรวมคนและรวมทนุของผูท้ีอ่ยูใ่นพืน้ที่
เดยีวกนั มวีถิชีวีติทีค่ล้าย ๆ กนั และมอีดุมการณ์เดยีวกนั โดยความสมคัรใจ 
มาร่วมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดย 
ใช้วิธีการสหกรณ์เป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมกันอย่างเท่าเทียม
 สหกรณ์ เป็นทีย่อมรบัอย่างกว้างขวางมากข้ึน และมกีารพฒันา
อย่างต่อเนื่องและเป็นองค์กรท่ีมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาประเทศ 
แก้ไขปัญหาในด้านเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดต้นทุน
ในการประกอบอาชีพ สร้างมูลค่าสินค้าเพิ่มข้ึน อีกท้ังยังสร้างอ�านาจ 
ต่อรองทางการตลาดให้กับสมาชิก ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์) ประเทศไทยมีจ�านวนสหกรณ์รวมทั้งสิ้น 
8,263 แห่ง มีสมาชิกสหกรณ์รวมทั้งสิ้น 11,447,405 คน มีปริมาณธุรกิจ 
รวมท้ังสิ้น 2,210,241 ล้านบาท โดยแยกเป็นสหกรณ์ที่มีสถานะ 
ด�าเนินการ จ�านวน 6,861 แห่ง และยงัไม่เริม่ด�าเนนิการ จ�านวน 268 แห่ง  
ซึง่เรยีกรวมสองสถานะนีว่้า Active เป็นจ�านวน 7,129 แห่ง และสหกรณ์ 
ทีม่สีถานะเลกิสหกรณ์ (Non Active) จ�านวน 1,134 แห่ง มทีนุด�าเนนิงาน 
รวมท้ังสิ้น 2,463,611 ล้านบาท เป็นทุนภายในร้อยละ 74 ทุน 
จากภายนอกร้อยละ 26 มีทุนส�ารองรวมทั้งสิ้น 96,629 ล้านบาท  
ก�าไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 76,654 ล้านบาท
 ในที่นี้จะขอน�าข้อมูลเฉพาะสหกรณ์ภาคการเกษตรมาน�าเสนอ 
พร้อมทั้งจะได้กล่าวถึงปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาสหกรณ์
การเกษตรให้มีผลการด�าเนินงานดีเด่น ในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่  
31 ธนัวาคม 2559 จากกรมส่งเสรมิสหกรณ์) ประเทศไทยมจี�านวนสหกรณ์
ภาคการเกษตรรวมทัง้สิน้ 4,684 แห่ง มปีรมิาณธรุกจิรวมทัง้สิน้ 318,464 
ล้านบาท โดยแยกเป็นสหกรณ์ที่มีสถานะด�าเนินการ จ�านวน 3,696 แห่ง 
และยังไม่เริ่มด�าเนินการ จ�านวน 160 แห่ง ซึ่งเรียกรวมสองสถานะนี้ว่า 
Active เป็นจ�านวน 3,856 แห่ง และสหกรณ์ท่ีมีสถานะเลิกสหกรณ์  
(Non Active) จ�านวน 828 แห่ง มทีนุด�าเนนิงานรวมทัง้สิน้ 238,353 ล้านบาท  
เป็นทุนภายในร้อยละ 63 ทุนจากภายนอกร้อยละ 37 มีทุนส�ารอง 
รวมทัง้สิน้ 14,161 ล้านบาท ก�าไรสทุธริวมทัง้สิน้ 3,324 ล้านบาท ปัจจบุนั 
สหกรณ์ภาคการเกษตรในประเทศไทย ยังมีลักษณะของการแยกกันอยู่ 
(Stand Alone) รวมกลุ่มกัน เฉพาะพวกพ้องกันเองจึงส่งผลให้ยังไม่เกิด
การพัฒนาตามแนวทางของ “สหกรณ์” อย่างแท้จริง อีกทั้งสหกรณ์ภาค
การเกษตรยังได้ประสบกับปัญหาต่าง ๆ  มาอย่างยาวนาน คือ ปัญหาการ
ขาดการให้ความรู้กับสมาชิกในการประกอบอาชีพ การขาดแหล่งเงินทุน
ดอกเบีย้ต�า่ ปัญหาราคาปัจจยัการผลติมรีาคาสงู ปัญหาทางด้านการตลาด 
มีการแปรรูปผลผลิตน้อยมากเพียงร้อยละ 4.39 ปัญหาจากภัยธรรมชาติ
ทัง้ฝนแล้งและน�า้ท่วม แนวทางสหกรณ์ยคุใหม่จงึต้องส่งเสรมิความร่วมมอื 
ระหว่างสหกรณ์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล, สร้างผู้น�า, สร้างองค ์
ความรู้ให้สมาชิก, ลดต้นทุนของธุรกิจ, พัฒนานวัตกรรม ตลอดจน  
หาช่องทางการค้าใหม่ ๆ ร่วมกัน การพัฒนาสหกรณ์ จะต้องมีเป้าหมาย 
อยูท่ีส่มาชกิ อกีทัง้จะต้องให้ความส�าคญักบัการพฒันาตลอดห่วงโซ่อปุทาน 

มลูค่าธรุกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตร เปรยีบเทยีบ ปี 2559/ ปี 2558

รายการ
ปี 2559 ปี 2558 เพ่ิมขึน้ (ลดลง)

ร้อยละล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ธุรกิจสินเชื่อ 96,897.14 33.37 89,745.79 30.37 7.97

- สมาชิก 94,960.49 32.70 88,524.82 29.96 7.27

- สหกรณ์อื่น 1,936.65 0.67 1,220.97 0.41 58.62

ธุรกิจการรับฝากเงิน 70,713.61 24.35 69,444.41 23.51 1.83

- สมาชิก 54,745.13 18.85 53,100.47 17.97 3.10

- สหกรณ์อื่น 5,484.72 1.89 4,417.90 1.50 24.15

- อื่นๆ 10,483.76 3.61 11,926.04 4.04 (12.90)

ธรุกจิการจดัหาสนิค้ามาจ�าหน่าย 53,186.75 18.31 62,499.25 21.15 (14.90)

ธรุกจิการรวบรวมผลติผล 56,141.51 19.33 59,785.50 20.24 (6.10)

ธรุกจิการแปรรปูผลติผล 12,744.99 4.39 13,420.89 4.54 (5.04)

ธรุกจิการให้บรกิารและส่งเสรมิ
การเกษตร

724,408.73 0.25 571.26 0.19 26.86

รวมทั้งสิ้น 290,406.73 100.00 295,467.12 100.00 (1.71)

(Supply Shain) ของการผลติและบรกิาร เชือ่มโยง ตัง้แต่ ต้นน�า้ กลางน�า้ 
และปลายน�า้ เพื่อให้เกิดการเกาะกลุ่มรวมตัวที่แท้จริง

ปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรไปสู ่ความส�าเร็จ 
เพื่อสมาชิกฯ
 1. สร้างผู้น�า และให้องค์ความรู้แก่สมาชิก ทั้งด้านการสหกรณ์
และด้านการประกอบอาชีพ เลือกปลูกพืชราคาแพง การพัฒนาคุณภาพ
สินค้า การแปรรูปสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในผลผลิต
 2. เพิ่มความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ กับสมาชิก ส่วนราชการ 
และภาคประชาสังคม
 3. เครือข่ายสหกรณ์ต้องเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายผู ้ผลิต 
ของสหกรณ์ กลุม่เกษตรกร และวสิาหกจิชมุชน สร้างเครอืข่ายด้านโลจสิตกิส์ 
สร้างเครือข่ายการตลาดโดยมีนวัตกรรมสมัยใหม่ เช่น การตลาดพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-COMMERCE)
 4. สหกรณ์ ต้องท�าหน้าทีใ่ห้ครบวงจร (ต้นน�า้+กลางน�า้+ปลายน�า้) 
ใช้วิธีการสหกรณ์ในการรวมกันซื้อ รวมกันขาย พัฒนาศูนย์กระจาย
สินค้าสหกรณ์เพื่อให้บริการเอื้อประโยชน์ให้กับผู ้ผลิตและผู้บริโภค  
ที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์
 5. ส่งเสรมิธรรมาภบิาลสหกรณ์ โดยความร่วมมอืของผูเ้กีย่วข้อง
ในสหกรณ์ และหน่วยราชการ โดยต้องให้ความส�าคัญกับการป้องกัน 
ความเสี่ยงของสหกรณ์ 

ศูนย์กลางการค้า 
สินค้าสหกรณ์ 

CDC ระดับภาค 

CDC ระดับจังหวัด 

เครือข่าย 
สหกรณ์ 
จังหวัด ก 

เครือข่าย 
สหกรณ์ 
จังหวัด ข 

เครือข่าย 
สหกรณ์ 
จังหวัด ค 

เครือข่าย 
สหกรณ์ 
จังหวัด ง 

การบริหารศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ เครือข่ายสหกรณ์ 

ทิศทางการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ เครือข่ายสหกรณ์

1. ก�าหนดตัวแทนระดับภาค
 - บรหิารจดัการระบบตลาด ศนูย์กระจายสนิค้าสหกรณ์
2. พัฒนากลุ่มสินค้าของศูนย์กระจายสินค้า
 - ร่วมกนัพฒันาสินค้าหลัก 5 กลุ่มสินค้า ประกอบด้วย  
ข้าวสาร น�า้ดืม่ นม กาแฟ และสนิค้าเด่นในแต่ละจงัหวดั 
เพือ่ประโยชน์ในการประชาสมัพนัธ์สนิค้าร่วมกนั
3. การพัฒนาระบบการรวมซื้อ
 - สร้างระบบรวมซื้อ ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 
จากบรษิทัผูจ้�าหน่ายโดยตรง เพือ่ลดต้นทนุด้านราคาสนิค้า 
4. ประชาสัมพันธ์
 - จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี 
สหกรณ์ไทย ลดราคาสนิค้า ร่วมกบัคปูองส่วนลด 10% 
เดลินิวส์
5. การจดัท�าระบบพาณชิย์ อเิลก็ทรอนกิส์ E-Commerce
 - จดัท�าระบบพาณิชย์ อเิล็กทรอนกิส์ E-Commerce 
ของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์

 ในปัจจุบันชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด 
(ชสท.) ได้จัดท�าระบบตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-COMMERCE)  
ภายใต้แอพพิเคชั่น (Co-opclick) โดยร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์  
และเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้าง 
ผลผลิตใหม่ ๆ ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค พัฒนาการแปรรูป
ผลผลิต สร้างตราสินค้า พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และพัฒนาระบบดิจิตอล 
มาร์เก็ตติ้ง (Digital Marketing) เพื่อให้รองรับกับยุค “ไทยแลนด์ 4.0” 
อันเป็นนโยบายส�าคัญของรัฐบาล
 อีกประการหนึ่งที่ต้องท�า คือการส่งออกสินค้าของสหกรณ์  
ไปจ�าหน ่ายในต ่างประเทศ ขณะนี้ชุมนุมสหกรณ ์การเกษตร 
แห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) ได้ร่วมมือกับ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศญี่ปุ่น (ZEN-NOH) เพื่อร่วมกันท�าโครงการส่งสินค้าสหกรณ์
จากประเทศไทยไปจ�าหน่ายยังประเทศในกลุ่ม AEC + 3 ซึ่งมีจ�านวน
ประชากรรวมกว่า 2,000 ล้านคน ขณะนี้ทางสถาบัน ZEN-NOH  
ได้ส่งผูเ้ชีย่วชาญมาร่วมท�างานกบัทาง ชสท. และได้ศกึษาความเป็นไปได้ 
ของโครงการฯ และพิจารณาหาสหกรณ์ผู ้ผลิตน�าร่องโดยสหกรณ์
การเกษตรและสมาชิกฯ ทีเ่ขา้รว่มโครงการจะต้องปฏบิัติตามหลักเกณฑ์
รวม 8 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. Contract Farming เกษตรกรผูเ้ข้าร่วมโครงการต้องเข้าระบบเกษตร 
พันธสัญญา (contract farming) กับทางสหกรณ์ต้นสังกัดท่ีจะเป็น 
ผูค้วบคุมดแูล ให้บรกิารในด้านปัจจยัการผลติต่าง ๆ  เพือ่เป็นการลดต้นทุน
การผลติ และเพิม่ประสทิธภิาพการผลติให้กบัสมาชกิ พร้อมทัง้ประสานงาน 
กบั ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากดั (ชสท.) อย่างต่อเนือ่ง 
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพในราคาที่สามารถแข่งขันได้

2. Limited use of agrochemicals (Only usage according to 
Japanese safety standard) สหกรณ์การเกษตรและสมาชกิท่ีเข้าร่วม
โครงการต้องควบคุมการใช้สารเคมใีห้ได้มาตรฐานความปลอดภัย โดยทาง
ชุมนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากดั (ชสท.) จะมกีารจดัอบรม
ให้ความรู้ในภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติอย่างเป็นระบบ

3. Management of cultivation records (Usage trace of 
agrochemicals) ผูเ้ข้าร่วมโครงการ ต้องจดัท�าประวตัขิองการเพาะปลกู 
และต้องตรวจสอบสินค้าของตนเอง

4. Drift countermeasures (preventing agrochemical drift 
from neighbor fields) ต้องมีมาตรฐานในการป้องกันสารพิษ 
จากแปลงเกษตรข้างเคียง

5. Inspections of MRLs (check system for each farmers) 
ต้องมีระบบการตรวจสอบสารพิษตกค้างจากเกษตรกรทุกราย

6. Authentication : GAP, HACCP, GMP (Traceability) สินค้า
ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ตามข้อก�าหนด มีการตรวจสอบ 
จากสหกรณ์ต้นสังกัด และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีมาตรฐาน

7. Education of cultivation technics (cultivation in 
accordance with the Japanese safety and quality standard) 
ต้องจดัให้มกีารให้ความรูใ้นการเพาะปลกู สนิค้าต้องได้คณุภาพมาตรฐาน 
และปลอดภัย

8. Supply management (Plan and stable production and 
supply) สหกรณ์การเกษตรท่ีเข้าร่วมโครงการ จะต้องมีการจัดท�า
แผนการผลิต และ แผนการส่งมอบสินค้า ตามข้อก�าหนด

นายศิริชัย ออสุวรรณ

ปัญหาอุปสรรค และ แนวทางการพัฒนา                  
โครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ 

ปัญหาอุปสรรค และ แนวทางการพัฒนา                  
โครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนา 
1. จ านวนสนิค้ามีน้อย  ให้ความรู้ สง่เสริมการแปรรูปผลผลิต 
2. คณุภาพสนิค้า  จดัท าระบบตรวจรับรองมาตรฐานสนิค้า 

ก าหนดตรารับรองมาตรฐานของ กสส. 
ก าหนดแบรนด์เนมกลางของสนิค้าสหกรณ์ 

3. การประชาสมัพนัธ์  จดัท าแผนงานประชาสมัพนัธ์ร่วมกนั 
เพิ่มช่องทาง E-COMMERCE, SMART CO-OP 

4. ยอดขายยงัน้อย  รณรงค์ให้สมาชิกสหกรณ์ และครอบครัว เป็นสมาชิกของ
ศนูย์กระจายฯ ใช้ช่องทาง”โครงการประชารัฐ” เสนอรัฐบาล
ก าหนดนโยบายให้สว่นราชการซือ้สนิค้าสหกรณ์ 

ปัญหาอุปสรรค และ แนวทางการพัฒนา                  
โครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ 

ปัญหาอุปสรรค และ แนวทางการพัฒนา                  
โครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนา 
5. ราคาขายไมโ่ดนใจ  ควรมีมาตรการก าหนดราคาสนิค้าร่วมกนั 

เน้นวิธีการสหกรณ์ (เพ่ือสมาชิก,ไมมุ่ง่เน้นผลก าไร) 
6. การเช่ือมโยงเครือข่าย  ควรเพิ่มความเข้มข้นการเช่ือมโยงเครือข่าย 

ผู้ผลติสินค้า, เครือข่ายโลจิสติกส์, เครือข่ายการตลาด, 
เครือข่ายผู้บริโภค โดยเน้นการมีสว่นร่วมของผู้ เก่ียวข้อง 

ปัญหาอุปสรรค และ แนวทางการพัฒนา                  
โครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ 

ปัญหาอุปสรรค และ แนวทางการพัฒนา                  
โครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนา 
5. ราคาขายไมโ่ดนใจ  ควรมีมาตรการก าหนดราคาสนิค้าร่วมกนั 

เน้นวิธีการสหกรณ์ (เพ่ือสมาชิก,ไมมุ่ง่เน้นผลก าไร) 
6. การเช่ือมโยงเครือข่าย  ควรเพิ่มความเข้มข้นการเช่ือมโยงเครือข่าย 

ผู้ผลติสินค้า, เครือข่ายโลจิสติกส์, เครือข่ายการตลาด, 
เครือข่ายผู้บริโภค โดยเน้นการมีสว่นร่วมของผู้ เก่ียวข้อง 

ขา่วสหกรณ์2 หน้า ประจ�าเดือน สิงหาคม 2560 ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก www.co-opthai.com 



 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ผู้บริหารและพนักงาน ชสท. ร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปสาธิต 

การปลูกดอกดาวเรอืง เพือ่รณรงค์ให้ชาวสหกรณ์และชาวไทยทกุคน ปลกูต้นดาวเรอืงโดยก�าหนด

ให้บานสะพรั่งพร้อมกันในเดือนตุลาคม 2560 ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภกัด ีและร�าลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 พร้อมจ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์ และต้นกล้าดอกดาวเรือง ที่ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์  

โทร. 08-1823-3639 คุณสุภาภรณ์ อินค ้า หัวหน้าส�านักการตลาดสินค้าสหกรณ์  

และอีคอมเมิร์ซ ชสท.

ปลูก  ดาวเรือง
ให้บานสะพรั่งทั่วทั้งแผ่นดิน

ส ต ส . ก ท ม .
จัดพิธีมอบทุนการศึกษา 

 นางบริสุทธ์ิ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโครงการสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ�าปี 2560 จัดโดย 

ส�านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์กรงุเทพมหานคร ในการนี ้ชสท. น�าโดย

นายณัฎฐชยั จติรถนอม รองประธานกรรมการ ชสท. และนายจรีพฒัน์ 

งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ ชสท. ได้เข้าร่วมงานพร้อมทั้งได้มอบเงิน

เพือ่สนบัสนนุทนุการศกึษาแก่นักเรยีน ในโครงการฯ ทีส่ามารถบันทึก

บัญชีได้อย่างถกูต้องแม่นย�าและต่อเนือ่งจนเป็นนสิยั จ�านวน 20,000 

บาท เพ่ือเป็นการสร้างแรงจงูใจในการจดัท�าบญัชรีบัจ่ายและใช้บญัชี

เป็นเคร่ืองมอืในการพฒันาคุณภาพชวีติ เมือ่วนัที ่14 กรกฎาคม 2560  

ณ ห้องประชุมส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  

ชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

ผูน้�าสตรนีานาชาต ิเยอืน ชสท.
 นายนดั ดวงใส รองประธานกรรมการ ชสท. และนายโชคด ีออสวุรรณ ผูจ้ดัการใหญ่ ชสท. ให้การ

ต้อนรับและบรรยายสรุปแก่ผู้น�าสตรีนานาชาติ ในการมาเยือนครั้งนี้ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 

“ Empowerment of Women in Business and Management of Agricultural Cooperatives” 

โดยความร่วมมือระหว่างองค์การสัมพันธภาพระหว่างประเทศ ส�านักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 

ร่วมกับ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประกอบไปด้วยผู้เข้าอบรมจ�านวน 8 คน จาก 8 ประเทศ 

(ประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย) 

 ทัง้นี ้คณะผู้เข้าอบรมสตรีได้มกีารแนะน�าตวั พูดคุย ซกัถาม และให้ความสนใจเกีย่วกบับทบาท

ของ ชสท. และการด�าเนินงานในฐานะหัวขบวนสหกรณ์การเกษตรของประเทศไทย พร้อมพาเยี่ยมชม

ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ชสท. เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

ขา่วสหกรณ์www.co-opthai.com ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก 3หน้าประจ�าเดือน สิงหาคม 2560



 กฎหมายน่ารู ้ฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงสาระส�าคัญของการ
แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 คือ มาตรา 11 ที่มีการเพิ่มเติม
บทลงโทษกรณีมีบุคคลส่งข้อความเดือดร้อนร�าคาญให้แก่ผู้อ่ืนโดย
ไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับสามารถบอกปฎิเสธการตอบรับ, มาตรา 12  
ท่ีได้มีการแก้ไขเกี่ยวกับการกระท�าต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบ 
คอมพวิเตอร์ทีเ่ป็นการเกีย่วข้องกบัการรักษาความม่ันคงปลอดภยัของ
ประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศหรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะอันจะต้อง
ได้รบัโทษตามทีร่ะบไุว้, มาตรา 12/1 แก้ไขเพิม่บทลงโทษกรณทีีม่กีาร
รบกวนข้อมลูคอมพวิเตอร์ของบคุคลอืน่โดยการท�าให้เสยีหาย ท�าลาย 
แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยไม่มีอ�านาจตามกฎหมาย และมีเจตนาพิเศษ 
เพื่อให้การท�างานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ  
ขดัขวาง หรอืรบกวนจนไม่สามารถท�างานตามปกตไิด้ จนเป็นเหตใุห้เกดิ
อนัตรายแก่บคุคลอืน่หรอืทรพัย์สนิของผูอ้ืน่ หรอืเป็นเหตใุห้บคุคลอ่ืน
ถึงแก่ความตาย จะต้องรับโทษตามที่ก�าหนดไว้ 
 เพราะฉะนั้นกฎหมายน่ารู้ฉบับนี้ ผู้เขียนจะได้เขียนถึงสาระ
ส�าคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมในบทบัญญัติกฎหมายกันต่อจากฉบับที่
แล้ว คือ มาตรา 13 , 14, 15 , 16 , 16/1, 16/2 ดังมีรายละเอียด
และสาระส�าคัญต่อไปนี้
 มาตรา 13 “ผู้ใดจ�าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค�าสั่งที่จัดท�า
ขึน้โดยเฉพาะเพือ่น�าไปใช้เป็นเครือ่งมอืในการกระท�าความผดิตาม
มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 หรือ
มาตรา 11 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ”
 ผู้ใดจ�าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค�าสั่งที่จัดท�าข้ึนโดยเฉพาะ
เพื่อน�าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการกระท�าความผิดตามมาตรา 12 
วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี หรือ
ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ
 ผู้ใดจ�าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค�าสั่งที่จัดท�าข้ึนโดยเฉพาะ
เพื่อน�าไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระท�าความผิดตามมาตรา 5 
มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 หรือมาตรา 
11 หากผู้น�าไปใช้ได้กระท�าความผิดตามมาตรา 12 วรรคหนึ่งหรือ
วรรคสาม หรอืต้องรบัผดิตามมาตรา 12 วรรคสองหรอืวรรคสี ่หรือ
มาตรา 12/1 ผูจ้�าหน่ายหรอืเผยแพร่ชดุค�าสัง่ดงักล่าวจะต้องรบัผดิ
ทางอาญาตามความผดิทีม่กี�าหนดโทษสูงข้ึนด้วย กเ็ฉพาะเม่ือตนได้
รู้หรืออาจเล็งเห็นได้ว่าจะเกิดผลเช่นที่เกิดขึ้นนั้น
 ผู้ใดจ�าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค�าสั่งที่จัดท�าข้ึนโดยเฉพาะ
เพื่อน�าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการกระท�าความผิดตามมาตรา 12 
วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม หากผู้น�าไปใช้ได้กระท�าความผิดตาม
มาตรา 12 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือต้องรับผิดตามมาตรา 12 
วรรคสองหรือวรรคสี่ หรือมาตรา 12/1 ผู้จ�าหน่ายหรือเผยแพร่ชุด
ค�าสั่งดังกล่าวต้องรับผิดทางอาญาตามความผิดที่มีก�าหนดโทษสูง
ขึ้นนั้นด้วย
 ในกรณีที่ผู้จ�าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค�าสั่งผู้ใดต้องรับผิด
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และตามวรรคสามหรือวรรคสี่ด้วย 
ให้ผู้นั้นต้องรับโทษที่มีอัตราโทษสูงที่สุดแต่กระทงเดียว”
 การแก้ไข เพิ่มเติม ในมาตรา 13 นั้น จะเป็นการเพ่ิมเติม 
วรรค 2 – 5 ข้ึนมาใหม่ แต่ในวรรค 1 ยังคงข้อความเดิมไว้ กล่าว
คือ เป็นเรื่องที่มีบุคคลไปด�าเนินการจัดท�า หรือสร้าง Program หรือ 
Software ต่างๆ ขึ้นมาโดยเฉพาะ และน�ามาขาย แจก จ่าย หรือการ
เผยแพร่ อนัมเีจตนาทีจ่ะน�าไปใช้ หรือช่วยให้บคุคลใดๆ กระท�าความ
ผิด ที่มีความเกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 
ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ

หรอืโครงสร้างพืน้ฐานอนัเป็นประโยชน์สาธารณะ ผูจ้�าหน่ายหรอืเผยแพร่ 
ดังกล่าวนั้น จะต้องได้รับโทษตามที่ระบุไว้ในมาตรานี้ด้วย
 มาตรา 14 “ผู้ใดกระท�าความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้อง
ระวางโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ัง
จ�าทั้งปรับ
 (1) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง น�าเข ้าสู ่ระบบ
คอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีบิดเบือนหรือปลอมไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดย
ประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระท�า
ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา
  (2) น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์อัน
เป็นเท็จ โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความ
มั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็น
ประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนก
แก่ประชาชน
 (3) น�าเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมลูคอมพวิเตอร์ใดๆ 
อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความ
ผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
 (4) น�าเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมลูคอมพวิเตอร์ใดๆ 
ท่ีมลีกัษณะอันลามกและข้อมลูคอมพิวเตอร์นัน้ประชาชนทัว่ไปอาจ
เข้าถึงได้
 (5) เผยแพร่หรอืส่งต่อซ่ึงข้อมลูคอมพิวเตอร์โดยรูอ้ยูแ่ล้ว
ว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4) 
 ถ้าการกระท�าความผิดตามวรรคหนึ่ง (1) มิได้กระท�า
ต่อประชาชน แต่เป็นการกระท�าต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้กระท�า  
ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวางโทษ
จ�าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 
และให้เป็นความผิดอันยอมความได้”
 สาระส�าคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา 14 คือ  
เพ่ือแยกให้เกิดความชัดเจนระหว่างความผิดฐานหมิ่นประมาท  
ตามประมวลกฎหมายอาญา กับความผิดตามมาตรา 14 (1) ของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
โดยหากเป็นการกระท�าผิดฐานหมิ่นประมาท ก็ให้ไปฟ้องตาม
ประมวลกฎหมายอาญา แต่หากจงใจทุจริต หรือมีเจตนาหลอกลวง  
น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะ
เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ก็ให้บังคับใช้ตามมาตรา 14 (1) 
 มาตรา 15 “ผู้ให้บริการผู้ใดให้ความร่วมมือ ยินยอม 
หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระท�าความผิดตามมาตรา 14 ในระบบ

คอมพวิเตอร์ทีอ่ยูใ่นความควบคมุของตน ต้องระวางโทษเช่นเดยีว
กับผู้กระท�าความผิดตามมาตรา 14
  ให้รัฐมนตรีออกประกาศก�าหนดข้ันตอนการแจ้งเตอืน การ
ระงบัการท�าให้แพร่หลายของข้อมลูคอมพวิเตอร์ และการน�าข้อมลู
คอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์
  ถ้าผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าตนได้ปฏิบัติตามประกาศของ
รัฐมนตรีที่ออกตามวรรคสอง ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ”
 สาระส�าคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา 15 จะแตกต่าง
จากเดมิเพยีงเลก็น้อย กล่าวคอืตามหลกัเกณฑ์เดมิผูใ้ห้บรกิาร (เจ้าของ
เว็บไซต์ หรือ เว็บมาสเตอร์ต่างๆ) จะรับผิดชอบในความผิดที่เกิดขึ้น
เมื่อจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระท�าความผิดนั้น แต่ตาม
หลกัเกณฑ์ทีไ่ด้มกีารแก้ไขใหม่นีจ้ะรบัผดิเมือ่ให้ความร่วมมอื ยนิยอม 
หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระท�าความผิด โดยถ้าได้รับการแจ้งเตือน 
แล้วลบข้อมูลออก ก็จะไม่ต้องรับโทษใดๆ 
 สาระส�าคญัของการแก้ไขเพิม่เตมิในมาตรา 16 คอื กฎหมาย
ฉบับเดิมจะเป็นความรับผิดในเรื่องของการตกแต่ง ตัดต่อ ดัดแปลง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่จะเป็นเฉพาะภาพคนที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่ฉบับที่
แก้ไขใหม่นั้นจะคลอบคลุมทั้งภาพคนที่ยังมีชีวิตอยู่ และเสียชีวิตแล้ว
ด้วย กล่าวคอื หากน�าเสนอภาพผูเ้สยีชวีติโดยประการทีจ่ะสร้างความ 
อับอาย เสียชื่อเสียง ให้กับบิดามารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตาย  
ผู้กระท�าก็ต้องรับผิดตามที่กฎหมายระบุไว้ด้วย 
 ส่วนในมาตรา 16/1 และ มาตรา 16/2 น้ันจะเป็นการก�าหนด
เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ในปี 2560 ซึ่งในมาตรา 16/1 จะเป็นเรื่องของ
อ�านาจของศาลในการพิจารณาออกค�าสั่งเมื่อได้มีค�าพิพากษาแล้วว่า
จ�าเลยมีความผิดตามมาตรา 14 หรือ 16 แล้ว ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุ
ไว้ (1) - (3) ส่วนมาตรา 16/2 เป็นเรื่องที่เมื่อศาลมีค�าสั่งตามมาตรา 
16/1 และหากตนทราบว่าข้อมลูคอมพวิเตอร์ทีอ่ยูใ่นความครอบครอง 
ของตนนั้นเป็นข้อมูลที่ศาลมีค�าสั่งดังกล่าว หากฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตาม 
ค�าสั่งจะต้องได้รับโทษด้วย
 พระราชบัญญัติว ่าด ้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ยังมีการแก้ไข เพิ่มเติมใน
อีกหลายๆ มาตรา ซึ่งมาตราที่ผู ้เขียนน�ามาเขียนถึงสาระส�าคัญ
ให้ทุกท่านได้รับทราบมาตั้งแต่ตอนที่ 1 จนถึง ตอนที่ 2 จะเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับก�าหนดฐานความผิดขึ้นใหม่ และแก้ไขเพิ่มเติม
ฐานความผิดเดิม รวมทั้งบทก�าหนดโทษของความผิดดังกล่าว 
ซึ่งจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคคลที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทุกวัน
น้ี ส�าหรับการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆ จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับเรา เพราะจะเป็นแก้ไขเพิ่มเติมส่วนของอ�านาจหน้าที่ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นเท่านั้น แต่
หากท่านใดมีความสนใจอยากจะทราบข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนน้ี  
กส็ามารถทีจ่ะดาวน์โหลดกฎหมายฉบบัดงักล่าวนีไ้ด้จากอนิเตอร์เนต็
ที่ปัจจุบันได้มีเผยแพร่แล้วครับ

เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด
 เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

(ตอนที่ 2)
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ท่องโลกเกษตรกบั ชสท.

 ประพจน์ ภู่ทองค�า

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ
กับในหลวงรัชกาลที่ ๙

ชมนทิรรศการและร่วมกจิกรรมเรยีนรูพ้ระอจัฉรยิภาพของพระบาท 
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่9 ด้านการเกษตร สมัผสัวถีิเกษตรไทย  
ชมิอาหาร เครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพ ช้อปสนิค้า ผลผลติ และผลติภณัฑ์
เพื่อสุขภาพ 
 ต่อมาเป็นอาคาร MADO PAVILLION ประกอบไปด้วย
นิทรรศการในพระราชพิธีต่าง ๆ เริ่มจาก พระราชพิธีในวิถีเกษตร 
พระราชพธิจีรดพระนงัคลัแรกนาขวญั เพือ่สร้างสริมิงคลสร้างขวญั 
ก�าลังใจให้แก่ชาวนา เมื่อถึงต้นฤดูกาลเพาะปลูกในช่วงต้นฤดูฝน 
ประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี 

 “กษัตริย์เกษตร” 
 เป็นภาพยนตร์ที่น�าเสนอพระราชกรณียกิจ โดยรับชม
โรงภาพยนตร์ 3 มิติ ขนาดความจุ 120 ที่นั่ง แสดงความสัมพันธ์
กษตัรย์ิกบัการเกษตร นอกจากนีย้งัมนีทิรรศการ เรือ่ง “พ่อในบ้าน
เรา” โดยน�าเสนอ หลักการทรงงาน, ดอกบัวแห่งปัญญา, เรื่องของ
พ่อในบ้านของเรา 

 วันนี้คอลัมน์ “ท่องโลกเกษตรกับ ชสท.” จะพาคุณผู้อ่าน
ไปเรียนรู้พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทาน
ให้กับปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะงานด้านการเกษตรของไทย  
สถานทีแ่ห่งน้ีได้รวบรวมความรูด้้านการเกษตรและพระราชกรณยีกิจ 
น้อยใหญ่ แต่ทรงคณุค่าต่อประเทศไทย สถานทีแ่ห่งนีคื้อ พพิธิภณัฑ์
การเกษตรเฉลมิพระเกยีรติ รมิถนนพหลโยธนิ ตรงข้ามโรงพยาบาล
นวนคร อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นี่เอง

 จุดเริ่มของพิพิธภัณฑ์การเกษตรที่มีชีวิต
 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู ่หัว ก่อตั้งขึ้น โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  
เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี  
ในปีพทุธศกัราช 2539 โดยทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล 
อดุลยเดชฯ ได้เสด็จพระราชด�าเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2545 บริหารงานโดย ส�านักงานพิพิธภัณฑ์ 
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว  
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 

 มีอะไรในพิพิธภัณฑ์
 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วย
อาคารนทิรรศการ ส่วนจดัแสดง พืน้ทีแ่ปลงสาธติการท�าการเกษตร
ตามแนวพระราชด�าริ ห้องประชุม อาคารที่พัก 
 เ ร่ิมจากอาคารแรกริมถนนพหลโยธิน คืออาคาร 
ประชาสัมพันธ์และนิทรรศการ ในหัวข้อ “กษัตริย ์เกษตร”  
น�าเสนอนทิรรศการด้วยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั เชือ่มโยงภมูปัิญญาไทย 
สอดคล้องกับการด�าเนินชีวิตคนรุ่นใหม่ในรูปแบบที่หลากหลาย  

 ในอาคารนี้ยังจัดการเรียนรู้ส�าหรับเด็ก ๆ โดยจัดในหัวข้อ 
“หัวใจใฝ่เกษตร” ดินแดนแห่งความสุขของเด็ก ๆ สนุกสนาน 
ผ่านการเล่นจากของเล่นธรรมชาติที่ท�าอย่างง่าย ๆ
 อาคารต่อมาเป็นอาคารเฉลมิพระเกียรต ิ5 ชัน้ 2 ประกอบ
ด้วยนทิรรศการทีห่ลากหลาย สะท้อนวถิชีวีติคนไทยกบัการเกษตร 
คือ อารยเกษตรไทย เกษตรโลก, มหัศจรรย์ท้องทุ่ง, น้อมน�าค�าพ่อ
สอน, นวัตกรรมเศรษฐกิจพอเพียง, สถาบันเกษตรไทย 
 อาคารเรียนรู ้ที่น ่าสนใจอีกอาคารหนึ่งคือ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 6 เรียนรู้ความสัมพันธ์ของน�้ากับวิถีผู้คน เรียนรู้
พระอจัฉรยิภาพของ ในหลวงรชักาลที ่9 และแบบอย่างการน้อมน�า
ค�าพ่อสอนด้านน�้า คุณค่าของน�้าเสมือนแม่ผู้ให้ชีวิตหล่อเล้ียงผู้คน
และทุกสรรพสิ่ง จากต้นน�า้สู่ปลายน�้า วิถีแห่งน�้า พลังแห่งสายน�า้ 
และการจัดการน�า้ในหลากหลายระบบนิเวศ การน�าเสนอจัดแสดง
ด้วยภาพยนตร์ 4 มิติ 270 องศา ประกอบด้วยภาพยนตร์จ�านวน 
2 เรื่อง คือ แม่น�้าแห่งชีวิตและรักษ์น�า้
 ทั้ งหมดนี้ เป ็นส ่วนหนึ่ งของพิพิธภัณฑ ์การเกษตร 
เฉลิมพระเกียรติฯ ยังมีอาคารนิทรรศการอีกจ�านวนมาก เช่น 
พิพิธภัณฑ์ดินดล แสดงถึงพระอัจฉริยภาพ ของในหลวงรัชกาลที่ 9  
ด้านดิน, น�าเสนอนวัตกรรมการเกษตร อาทิ 1 ไร่พอเพียง, 
9 ไร่ 9 แสน, เกษตรเมอืง, นวตักรรมพลงังานทดแทน, ผกักางมุง้, 
สมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง ยังมีการฝึกอบรมระยะสั้นด้าน
การเกษตรและพึง่ตนเองส�าหรบัผูท้ีส่นใจอกีด้วย ส�าหรบัท่านทีส่นใจ 
สามารถเข้าชมได้ทกุวนั (ปิดวนัจนัทร์) ตัง้แต่เวลา 09.00 - 16.00 น. 
หากสนใจเข้ารับชมเป็นหมู ่คณะ ติดต่อพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ 13 ถนนพหลโยธิน หลัก กม.46-48 ตรงข้าม
โรงพยาบาลนวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
โทร.0-2429-2204
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วินัย เลี้ยงพรม

“จากสหกรณ์ยุคที่ 1 สู่สหกรณ์ล�้ายุค”
 20 กรกฎาคม 2560 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมการ ชสท.  

ร่วมหารอืกบั ดร.ปรชีา สทิธกิรณ์ไกร อาจารย์ประจ�าภาควชิาสหกรณ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

และ ดร.กมลพรรณ แสงมหาชัย ผู ้อ�านวยการศูนย์วิจัยด้านการจัดการยุทธศาสตร์และ 

“ทิศทางการขับเคลื่อนเกษตรและสหกรณ์เข้าสู่ยุค Thailand 4.0”
	 3	 กรกฎาคม	 2560	นายศิริชัย	 ออสุวรรณ	ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ	 ชสท. 

ได้รับเกียรติจากทีมงาน	 โคออป	 นิวส์	 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 มาสัมภาษณ ์

ในประเด็น	 “ทิศทางการขับเคล่ือนเกษตรและสหกรณ์เข้าสู่ยุค	 Thailand	4.0”	 ขอขอบคุณ	

และยินดีต้อนรับเสมอ

คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 28	 มิถุนายน	 2560	นายศิริชัย	 

อ อ สุ ว ร ร ณ 	 ป ร ะ ธ า น ที่ ป รึ ก ษ า 

คณะกรรมการ	 ชสท.	 เข ้าร ่วมประชุม 

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเรื่ อง

สหกรณ์	 ในคณะกรรมาธิการเกษตร

และสหกรณ์	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

โดยมีพลเรือเอกศักดิ์สิทธ์	 เชิดบุญเมือง	

ประธานอนุกรรมาธิการฯ	 เป็นประธาน

การประชุม

นิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
	 3	 มิถุนายน	 2560	 นายศิริชัย	 

ออสวุรรณ	ประธานทีป่รกึษาคณะกรรมการ 

ชสท.	ได้ร่วมถ่ายรปูกับน้องนสิติภาควิชา

เศรษฐศาสตร์สหกรณ์	คณะเศรษฐศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 มาฝึกงาน 

ที	่ชสท.	เป็นเวลาหนึง่เดอืน	ณ	ศนูย์กระจาย

สินค้าสหกรณ	์ชสท.

ที่ ป รึ ก ษ า

ประชุมคณะกรรมการเครอืข่ายธรุกรรมสหกรณ์พืน้ที ่2
	 24	 กรกฎาคม	 2560	 นายศิริชัย	 ออสุวรรณ	 

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ	ชสท.	เป็นประธานประชุม 

คณะกรรมการเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์	 พื้นที่ 	 2	 

ณ	ห้องประชุม	ชสท.	ชั้น	4

การปฏิบั ติการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ชสท. พร้อมให้ความร่วมมอืกบังานสมัมนา

ในหัวข้อ “จากสหกรณ์ยุคที่ 1 สู่สหกรณ์ล�้ายุค”

“Co-opclick Phase 2” 
 20 กรกฎาคม 2560 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมการ ชสท.  

และผู้บริหาร ชสท. จัดประชุมติดตามความคืบหน้าในการพัฒนา “โครงการตลาดสินค้าสหกรณ์

ระบบพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ระยะที่ 2” ที่ห้องประชุม ชสท.
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 19 กรกฎาคม 2560 สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จ�ากัด 

จังหวัดราชบุรี ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 โดยมี 

นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท.  

เดนิทางมาเป็นประธานในพธิเีปิดการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2560 

ของสหกรณ์การเกษตรโพธาราม จ�ากัด ในการนี้ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ท่ีปรึกษาฯ สมาชิกสหกรณ์ฯ 

มาร่วมรับฟังผลการด�าเนินงาน และผลประกอบการต่าง ๆ  

ของสหกรณ์ พร้อมด้วยรอยยิ้มและความสุขเป็นจ�านวนมาก  

โดยปีนีส้หกรณ์การเกษตรโพธาราม จ�ากดั มกี�าไร 11,954,081.95 บาท 

เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

 นายศิริชัย ออสุวรรณ ได้กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับ 

สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จ�ากัด ในปีนี้ท่ีประสบความส�าเร็จ 

ในการบริหารงาน ให้บริการแก่สมาชิกอย่างครบวงจร มีก�าไรสุทธ ิ

ถึงกว่า 11.95 ล้านบาท ขอแสดงความยนิดกัีบท่านประธานกรรมการ 

คนใหม่ คุณสมชาย วิเศษรจนา ขอขอบคุณหัวหน้าส�านักงานตรวจ

บัญชีสหกรณ์ราชบุรี ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ผู้น�าสหกรณ ์ 

และผู้แทนหน่วยงานทุกท่านที่ให้การต้อนรับในวันนี้ครับ”

 ในโอกาสนี ้ ชสท. ได้มอบเงนิสนบัสนนุการประชมุฯ ในครัง้นี้ 

ให้แก่ สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จ�ากัด จ�านวน 10,000 บาท  

สกก. โพธาราม จ�ากัด 
ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560

และมอบให้แก่ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดราชบุรี จ�ากัด จ�านวน  

5,000 บาท และร่วมกบั บรษิทั ท.ีเจ.ซ ีเคม ีจ�ากดั สนบัสนนุกจิกรรม

แจกของรางวัลให้กับสมาชิกเป็นประจ�าทุกปี 

 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 และทีมงาน ชสท. เดินทางมาศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัย

และพัฒนา บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จ�ากัด และช่วยกันด�านาในแปลงทดลอง  

ที่อ�าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ด� า น า
แ ป ล ง ท ด ล อ ง

ขา่วสหกรณ์www.co-opthai.com ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก 7หน้าประจ�าเดือน สิงหาคม 2560



 ชสท. ปันน�้าใจให้น้อง โดยได้ร่วมกันบริจาคเงินและของใช้จ�าเป็นแก่น้องๆ 
โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ�้าซ้อน) ภายใต้การดูแล 
ของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
สาขากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา
 น้อง ๆ ยังคงรอความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้
สังคมเราน่าอยู่มากขึ้นข้อมูลติดต่อตามนี้เลยค่ะ... โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา 
สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
สาขากรุงเทพฯ ที่ตั้ง 21/13 ซอยรามอินทรา 34 แยก 19 ถนนรามอินทรา  
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10230 โทรศพัท์ 0-2510-3625, 0-2510-4895  
โทรสาร 0-2943-6235 E-mail : cfbt_bkk@hotmail.com

 ผู้บริหาร และพนักงาน ชสท. ร่วมอวยพรและจัดงานวันเกิดให้กับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคม โดยมี 

นายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสหกรณ์ ชสท. (พี่ต้น), นางสุปราณี จันทร์สิน (พี่เต๋า), นางสุมลฑา 

สารถี (พี่ป้อม), นายวินัย เลี้ยงพรม (พี่วินัย), นางนิภาภัทร สัมมาคาม (พี่อิ๋ว), น.ส.มลทิพย์ ประเสริฐศิลปกุล (น้อยหน่า) 

บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ อาคาร ชสท. ชั้น 2

ชสท. ร่วมอวยพรวันเกิด
ผู ้ ที่ เ กิด ใน เดือนกรกฎาคม

มอบข้าวสารสนับสนุน
กิจกรรมจิตอาสา

นักศึกษา ม.รามฯ
 เมื่อวันที่  25 กรกฎาคม 2560 ชสท. โดย นายจีรพัฒน์ งามสง ่า  

รองผู ้จัดการใหญ่ ชสท. มอบข้าวสารแก่ ตัวแทนนักศึกษา กลุ ่มเทคโนโลยี 

การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพ 

บุคลากรและอาสาพัฒนาชนบท 

ชสท. รวมน�้าใจ ปันรักให้น้อง
บ้านเด็กรามอินทรา
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จุดประกาย
ความคิดสหกรณ์

เมนี่มี เมย์ทิยา มาคล้าย

 สวัสดีค่ะ ส�าหรับฉบับนี้เมนี่มีจะพาทุกท่านมาเยือน เมืองเก่าที่ม ี
ประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่สมัยขอม ที่ เรียกกันว่า เมืองสองแคว  
จังหวัดพิษณุโลกนั่นเองค่ะ และเมนี่มีจะน�าทุกท่านไปเยี่ยมชุมนุมสหกรณ์ 
อกีแห่งหนึง่ทีป่ระสบความส�าเรจ็ในด้านการบรหิารงาน นัน่กค็อื ชมุนมุสหกรณ์
การเกษตรพิษณุโลก จ�ากัด โดยจะขอน�าทุกท่านมาพบกับ คุณกัญญา งามสงวน 
ผู้จัดการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิษณุโลก จ�ากัด เราไปสอบถามเคล็ดลับ 
การบริหารงานกันเลยค่ะ

เมนี่มี : ขอทราบประวัติว่าชุมนุมสหกรณ์แห่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคะ ?
คณุกญัญา : ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรพษิณุโลก จ�ากดั จดทะเบยีนตามพระราช
บัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2524 เริ่มด�าเนินธุรกิจตั้งแต่
วันที่ 16 มิถุนายน 2525 เป็นต้นมา

เมนี่มี : ความภาคภูมิใจในชุมนุมสหกรณ์แห่งนี้เป็นเรื่องอะไรคะ ?
คุณกัญญา : การที่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิษณุโลก จ�ากัด เป็นจุด 
ศูนย์รวมตัวแทนสหกรณ์สมาชิกทั้งจังหวัดมารวมตัวกัน เพื่อช่วยเหลือ 
ซึง่กนัและกนับรหิารสหกรณ์ และชมุนมุฯ เพือ่น�าไปสูค่วามส�าเรจ็ โดยความร่วมมอื
และความสามัคคีกันของแต่ละสหกรณ์อย่างจริงใจ 

เมนี่มี : การด�าเนินธุรกิจหลักของสหกรณ์ มีอะไรบ้างคะ ?
คุณกัญญา : ธุรกิจการจ�าหน่ายสินค้าข้าวสาร, ธุรกิจบริการด้านขนส่งน�้ามัน, 
ธรุกจิการจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคและบรโิภค, ธุรกิจการจ�าหน่าย ปุย๋, ยา และอืน่ ๆ  
ท้ังน้ีชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิษณุโลก จ�ากัด ยังเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า 
ตราพระอาทิตย์ให้กับสหกรณ์สมาชิกด้วย 

เมนี่มี : มีเคล็ดลับอะไรในการบริหารงานสหกรณ์ให้ประสบความส�าเร็จคะ ?
คุณกัญญา : ได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์สมาชิก ความเอาใจใส่และ 
ช่วยกันดูแลของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที ่และพยายามส�ารวจความต้องการ
ของสหกรณ์สมาชิกให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราจะด�าเนินการ

เมนี่มี : อยากจะฝากแนวคิดให้กับขบวนการสหกรณ์อย่างไรบ้างคะ ?
คุณกัญญา : สหกรณ์สมาชิกต้องให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เพื่อน�าสหกรณ์ไปสู่ความส�าเร็จ

 ท้ังน้ีสหกรณ์จะประสบความส�าเร็จได้น้ัน จะต้องมีความร่วมมือ 
จากหลายฝ่ายด้วยกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ความร่วมมอืจากสมาชกินัน้เป็นสิง่ส�าคญั 
ที่จะน�าพาสหกรณ์ไปสู่ความส�าเร็จ หากท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์หรืออยากจะไป
เยี่ยมชมชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิษณุโลก จ�ากัด สามารถติดต่อได้ที่ 890/16 
ถนนบรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร.  
0-5525-9581 Fax. 0-5525-8582 ในโอกาสนี ้ขอขอบคณุ ผูห้ญงิเก่งแห่งเมอืงสองแคว  
ผู้ซึ่งได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยนานาชาติแห่ง
คณุธรรม International University of Morality (IUM) มาหมาด ๆ  คณุกญัญา 
งามสงวน ผู้จัดการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิษณุโลก จ�ากัด เป็นอย่างยิ่งที่มา
ให้ข้อมลูความรูด้้านการบรหิารงาน และมาฝากแนวคดิให้แก่ขบวนการสหกรณ์
ในครั้งนี้นะคะ ส�าหรับฉบับหน้าจะมีใครมาบอกเล่าเคล็ดลับความส�าเร็จ ให้เรา
ได้รับรู้นั้น โปรดติดตามเมนี่มีได้ใหม่ในฉบับหน้าค่ะ

	 	ได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์สมาชิก	 
ค ว า ม เ อ า ใ จ ใ ส ่ แ ล ะ ช ่ ว ย กั น ดู แ ล ข อ ง 
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่	 และพยายาม
ส�ารวจความต้องการของสหกรณ์สมาชิก 
ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราจะด�าเนินการ

คุณกัญญา งามสงวน 

ผู้จัดการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิษณุโลก จ�ากัด
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดพระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ 

พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ณ สหกรณ์วัดจันทร์ จ�ากัด



 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.10 น. สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิด 
พระอนสุาวรย์ี พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมืน่พทิยาลงกรณ์ พระบดิา
แห่งการสหกรณ์ไทย ซึง่จดัสร้างประดิษฐาน ทีบ่ริเวณหน้าส�านกังาน 
สหกรณ์วัดจันทร์ จ�ากัด อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดย  
หม่อมเจ้าภศีเดช รชัน ี(พระโอรสในกรมหมืน่พทิยาลงกรณ์) เฝ้ารบัเสด็จ 
มนีายศภุชยั เอีย่มสวุรรณ ผูว่้าราชการจังหวดัพิษณุโลก กล่าวถวาย 
รายงานการด�าเนินงานของสหกรณ์วัดจันทร ์  จ�ากัด โดย 
นายประภาส งามสงวน ประธานกรรมการ สหกรณ์วัดจันทร์ จ�ากัด 
ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสน้ี 
ทรงพระราชทานเหรียญที่ระลึกแด่ผู ้สนับสนุนการจัดสร้าง 
พระอนสุาวรย์ีจ�านวน 100 ราย ทัง้น้ีโดยม ีชมุนุมสหกรณ์การเกษตร 
แห ่ งประเทศไทย จ� ากัด  พร ้อมด ้วยขบวนการสหกรณ ์  
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 
ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ 
 จากน้ันทรงทอดพระเนตรนิทรรศการการสหกรณ์  
และพพิธิภณัฑ์ของสหกรณ์วดัจันทร์ จ�ากดั ซึง่ถ่ายทอดถงึการจดัตัง้ 
สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย ขึน้โดยใช้ชือ่ว่า “สหกรณ์วดัจนัทร์ 
ไม่จ�ากัดสินใช้” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเงินกู ้แก่สมาชิก  
โดยจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเพิ่มเติมสมาคม พ.ศ. 2459  
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 มี พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่น 
พทิยาลงกรณ์ เป็นนายทะเบยีนสหกรณ์ พระองค์แรก สหกรณ์แห่งนี้ 
มีสมาชิกแรกตั้ง จ�านวน 16 คน ทุนด�าเนินงาน 3,080 บาท  
เป็นค่าธรรมเนยีมแรกเข้า 80 บาท และเงนิทนุซึง่กูจ้ากแบงก์สยาม
กัมมาจล (ธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน) เป็นจ�านวน 3,000 บาท  
มีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เป็นผู้ค�้าประกัน โดยเสียดอกเบี้ย 
ให้ธนาคารในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี คิดดอกเบี้ยจากสมาชิกในอัตรา
ร้อยละ 12 ต่อปี ก�าหนดช�าระหนี้ พร้อมดอกเบี้ยได้ตามก�าหนด 
และยังมีเหลือพอเก็บไว้เป็นทุนต่อไป
 ส�าหรับการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ 
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ นั้น ทางสหกรณ์วัดจันทร ์ จ� ากัด  
ได้ร่วมกับสมาชิกขบวนการสหกรณ์ ช่วยกันจัดสร้างขึ้น เมื่อวันที่  
26 กุมภาพันธ์ 2558 เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2559 โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกสถานที่ประดิษฐาน การวาง
ทิศทาง การปรับภูมิทัศน์อย่างถูกต้อง สมพระเกียรติ โดยได้รับการ
รับรองจากกรมศิลปากร ประติมากรผู้ปั้นคือ นายโสพิศ พุทธรัก  

ช่างปั้นจากส�านักช่างสิบหมู่กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
เป็นผูอ้อกแบบป้ันและหล่อองค์ด้วยโลหะผสมขนาดเท่าพระองค์จรงิ 
ฉลองพระองค์เต็มยศ เพื่อเทิดพระเกียรติและธ�ารงรักษาไว้  
ซึ่งเครื่องหมายแห่งคุณงามความดีที่พระองค์ได้ประกอบกรณียกิจ
เป ็นคุณประโยชน์อย ่างยิ่งใหญ่ต ่อกิจการสหกรณ์ของไทย  
พระอนุสาวรีย์ที่จัดสร้างขึ้นนี้ จึงถือเป็นที่รวมพลังใจพลังศรัทธา 
ของชาวสหกรณ์ และเป็นหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ เพือ่ให้อนชุน
ชาวไทยได้ศึกษาเรียนรู้สืบไป
 

ขา่วสหกรณ์www.co-opthai.com ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก 11หน้าประจ�าเดือน กรกฎาคม 2560

ต่อจากหน้า  1



 วันที ่31 กรกฎาคม 2560 นายปิยวทิย์ โกฏเพชร ประธานคณะผูต้รวจสอบกิจการ 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด และ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข 

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

นายคุณวุฒิ ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. และนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธาน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ข้าราชการ 

ประธานสหกรณ์วัดจันทร์ ต�ารวจ ทหาร พี่น้องประชาชน และสมาชิกสหกรณ์ 

การเกษตรภาคเหนอื ร่วมรบัเสดจ็ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ในโอกาสเสดจ็พระราชด�าเนนิเปิดพระอนเุสาวรย์ี พระราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ารชัน ี

แจ่มจรสั กรมหมืน่พทิยาลงกรณ์ (พระบดิาแห่งการสหกรณ์ไทย) ณ สหกรณ์วดัจนัทร์ จ�ากดั 

จังหวัดพิษณุโลก

ร่วมพิธีเปิดพระอนุสาวรีย ์
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ 

พระบดิาแห่งการสหกรณ์ไทย ณ สหกรณ์วดัจนัทร์ จ�ากดั

  วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ชสท. ให้การต้อนรับ คณะนักธุรกิจตัวแทนบริษัท

จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือเจรจาการค้าโดยต้องการท่ีจะสั่งซ้ือข้าวสารของสหกรณ์ไทย  

จากศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ชสท. โดยมีนายปิยวิทย์ โกฏเพชร ประธานคณะผูต้รวจสอบกจิการ 

ชสท. เป็นผู้ประสานการเจรจา พร้อมด้วยนางสาวสุภาภรณ์ อินค้า หัวหน้าส�านักการตลาดสินค้า

สหกรณ์และอีคอมเมิร์ซ ชสท. เป็นผู้ให้รายละเอียดเรื่องของข้าวสารชนิดต่าง ๆ ที่พร้อมส่งออกไป

ยังสาธารณรัฐประชาชนจีน อาทิเช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวขาว ขนาดบรรจุที่มีให้เลือก

หลากหลาย อาทิเช่น ขนาด 1 กก., 2 กก., 5 กก., 15 กก. และ 50 กก. ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น 3 

ส�านักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.)

เจรจาข้าวสารสหกรณ์
ส่งออกจีน

 นายป ิย วิทย ์  โกฏเพชร ประธานสภาเกษตรกร 

จังหวัดชุมพร ร่วมหารือกับนักธุรกิจชาวจีน บริษัท ไชน่าไทยทัวร์ 

ทีส่นใจทเุรยีนของจงัหวดัชมุพรเป็นอย่างมากและได้เจรจา เกีย่วกบั 

ข้อตกลงต่าง ๆ  ในการซือ้ขาย ระหว่างไทย - จนี และท�าสญัญา MOU  

เอกสารบันทึกความเข้าใจ ซึ่งทางจีนก็ให้ความสนใจและมั่นใจ 

ในจดุรวบรวมที ่1 สกต.ชพ/2560 ซึง่เป็นล้งของสหกรณ์การเกษตร

เพือ่การตลาดลกูค้า ธ.ก.ส. ชมุพร จ�ากดั ท�าให้มัน่ใจได้ว่าจะได้รบั

ทุเรียนดีมีคุณภาพอย่างแน่นอน จากจุดรวบรวมผลไม้คุณภาพ 

เพื่อการส่งออก

MOU ทุเรียนชุมพร 
ไทย – จีน 

บริษัท ไชน่าไทยทัวร์

ขา่วสหกรณ์12 หน้า ประจ�าเดือน สิงหาคม 2560 ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก www.co-opthai.com 



 วันน้ีคอลัมน์ “ชสท. พาทัวร ์” ขอน�าทุกท่านไป 
จังหวัดลพบุรี เป็นเมืองเก่ามีสถานที่ท ่องเที่ยวส�าคัญทาง
ประวัติศาสตร์หลายแห่งด้วยกัน ที่น่าสนใจและไม่ควรพลาด 
จะเป็นที่ไหนบ้างนั้น วันนี้คุณวันชัย พุกชาติ กรรมการ ชสท. 
ได้ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์ด้านสหกรณ์และเป็นไกด์
กิตติมศักดิ์พาทุกท่านไปชมเมืองลิงกันค่ะ

เริ่มเข้ามาท�างานด้านสหกรณ์เมื่อไหร่คะ ? 
 “ผมเริ่มเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองลพบุรี 
จ�ากดั ในปี 2519 เร่ือยมาจนได้รบัเลอืกให้เป็นประธานกรรมการ
ของสหกรณ์ในปี 2523 จากนั้น ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนเข้า
มาบริหารสหกรณ์ภาคเกษตรระดบัจงัหวดั และปัจจบุนักไ็ด้เป็น
ตัวแทนเข้ามามีส่วนร่วมในการบรหิารชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) ครับ”

หลักการบริหารสหกรณ์คืออะไรคะ ? 
 “ยึดมั่นหลักการและส่งเสริมสหกรณ์เพื่อให้สมาชิก
ได้อยู่ดีกินดี และภายในสหกรณ์การเกษตรเมืองลพบุรี จ�ากัด  
มีการท�ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือก 
เพื่อส่งให้ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จ�ากัด เพ่ือแปรรูป  
และจัดการประชุมให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริม 
ให้ความรู้ด้านการลดต้นทนุและเพิม่มลูค่าผลผลติให้กบัสมาชกิ”

ตามสถาปัตยกรรมไทยผสมตะวันตก ซึ่งได้รับการออกแบบโดย
ชาวฝรั่งเศส และแหล่งท่องเท่ียวอื่น ๆ เช่น สวนรุกขชาติน�้าตก 
วังก้านเหลอืง เข่ือนป่าสกัชลสทิธิ ์โอเอซสิฟาร์ม และสวนสตัว์ลพบรุี 
นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งชาวลพบุรีมีการปลูก 
ทานตะวันเป็นพืชเศรษฐกิจ มีดอกบานสะพรั่งให้ชมกันในช่วง 
เดือนพฤศจิกายน-มกราคม แหล่งปลูกทานตะวันท่ีส�าคัญ  
คือ อ�าเภอพัฒนานิคม อ�าเภอชัยบาดาล และบริเวณเขาจีนแล  
ต�าบลโคกตมู แต่ถ้าใครมาลพบรีุช่วงฤดรู้อนกจ็ะเหน็ความสวยงามของ 
ทุง่ดอกคอสมอสหรือทุง่ดอกดาวกระจาย บานสะพรัง่ให้นกัท่องเทีย่ว 

นายวันชัย พุกชาติ กรรมการด�าเนินการ ชสท. 

“ลพบุรีเมืองลิง วังนารายณ์ 
ทานไข่เค็มดินสอพอง” 

สถานที่ท่องเที่ยวเมืองลิงมีอะไรบ้างคะ ? 
 “คนส่วนใหญ่มาลพบุรีจะนึกถึงลิง ซึ่ งต ้องไปท่ี 
ศาลพระกาฬ  เป ็นจุดที่ 
นักท่องเที่ยวหรือคนทั่วไป 
จ ะ เ ข ้ า ไ ป ก ร า บ ไ ห ว ้ 
สิง่ศกัดิส์ทิธิค์ูบ้่านคูเ่มอืงลพบรุ ี 
ท�าให้มีลิงเข้ามากินอาหาร
และอาศัยอยู ่จ�านวนมาก 
จากนั้นควรแวะถ่ายรูปที่พระปรางค์สามยอด สถานที่ส�าคัญ
ทางประวัติศาสตร์อีกแห่งของจังหวัดลพบุรี สร้างขึ้นในสมัย 

พระเจ้าชยัวรมนัที ่7 มปีราสาทปรางค์เรยีงต่อกนั 3 องค์ จงึเรยีกว่า  
“พระปรางค์สามยอด” และไม่ควรพลาดวดัพระศรรีตันมหาธาตุ 
อยู ่ตรงข้ามสถานีรถไฟลพบุรี มีสถาปัตยกรรมแบบเขมร  
ในบริเวณวัดมีวิหารเก ้าห ้อง งดงามตามสถาปัตยกรรม 
แบบสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก 
ชาวตะวันตก จากนั้นควรแวะเก็บภาพที่พระนารายณ์ราช
นิเวศน์ ซึ่งชาวลพบุรีเรียกว่า “วังนารายณ์” มีความงดงาม 

ได้เกบ็ภาพสวย ๆ  บรเิวณเขาจนีแล และเทศกาลท�าบญุไหว้พระบน 
เขาวงพระจนัทร์ อ�าเภอโคกส�าโรง ในช่วงเดอืนมนีาคม-เมษายน 
บนเขามีวัดเขาวงพระจันทร์ตั้งอยู่เพ่ือให้คนท่ัวไปได้พิชิตบันได 
3,790 ขั้น ท�าให้จังหวัดลพบุรีมีธรรมชาติที่สวยงามให้ชื่นชม 
และเก็บภาพสวยๆ ไปฝากกันตลอดปีครับ” 

 แล้วอย่าลืมแวะมาเท่ียวเมืองลพบุรีชมความสวยงาม
ของสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร ์ และสีสันของทุ ่ง 
ดอกทานตะวนัในฤดหูนาว หรอืทุง่คอสมอสหรอืทุง่ดาวกระจาย
ในฤดูร้อน พร้อมห้ิวไข่เค็มดินสอพองเป็นของฝากให้คิดถึง 
เมอืงลงิไปอกีนานแสนนาน วนันีเ้บาหววิแสนสวยในคอลมัน์ ชสท. 
พาทวัร์ ต้องขอขอบคณุคณุวนัชยั พกุชาต ิกรรมการด�าเนนิการ ชสท.  
เป็นอย่างสูงท่ีได้สละเวลามาเล่าประสบการณ์ด้านสหกรณ ์
และแนะน�าสถานทีท่่องเทีย่วให้กบัสหกรณ์ในวนันี ้และขอขอบคณุ 
ข้อมูลและภาพสวย ๆ จาก https://th.wikipedia.org,  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาพสวย ๆ จาก เฟซบุ๊ก 
Aeey Photographerhttp, เฟซบุก๊ สวนสตัว์ลพบรุ ีLopburi Zoo, 
http://www.hotelsthailand.com 
 ฉบับหน้าเบาหวิวแสนสวยจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหน 
กับใครนั้น ต้องติดตามอ่านคอลัมน์ ชสท. พาทัวร์ฉบับหน้า  
วันนี้เบาหวิวแสนสวยขอไปหาซื้อแป้งดินสอพองมามาร์คหน้า
เพิม่ความสวยก่อนนะคะ..J แล้วพบกนัฉบบัหน้าค่ะ.. รกันะจุบ๊ ๆ 
สวัสดีค่ะ _/\_ 

บทความ : เบาหวิวแสนสวย

ของดีเมืองลพบุรีคืออะไรคะ ? 

“ของฝากที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ คือ ดินสอพอง 
ได้ช่ือว่าเป็นดินสอพองที่ดีที่สุดในเมืองไทย  
มีเนื้อละเอียดเป็นผงสะอาด ปัจจุบันท�ากันมาก 
ทีห่มูบ้่านหนิสองก้อน สะพานอฐิ ต�าบลทะเลชบุศร”

ล พ บุ รี
ขา่วสหกรณ์www.co-opthai.com ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก 13หน้าประจ�าเดือน สิงหาคม 2560
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·Ó¹ÒÂâª¤ÅÒÀ¢Í§ªÒÇÃÒÈ Õ¡ ØÁÀ �
(21 Á.¤.-19 ¡.¾.)
ÊÕ¹Óâª¤»ÃÐ¨ÓÃÒÈÕ    ¤×Í ¿‡ÒÍ‹Í¹, à¢ÕÂÇ, àËÅ×Í§
àÅ¢¹Óâª¤»ÃÐ¨ÓÃÒÈÕ  ¤×Í 7, 11, 30

·Ó¹ÒÂ âª¤ÅÒÀ¢Í§ªÒÇÃÒÈ ÕÁ Õ ¹
(20 ¡.¾.-20 ÁÕ.¤.)
ÊÕ¹Óâª¤»ÃÐ¨ÓÃÒÈÕ      ¤×Í ´Ó, à¢ÕÂÇ, Á‹Ç§Í‹Í¹, ¢ÒÇ
àÅ¢¹Óâª¤»ÃÐ¨ÓÃÒÈÕ  ¤×Í 17, 21, 37

·Ó¹ÒÂ âª¤ÅÒÀ¢Í§ªÒÇÃÒÈ Õ àÁÉ
(21 ÁÕ.¤.-20 àÁ.Â.)
ÊÕ¹Óâª¤»ÃÐ¨ÓÃÒÈÕ    ¤×Í àà´§, ªÁ¾Ù
àÅ¢¹Óâª¤»ÃÐ¨ÓÃÒÈÕ  ¤×Í 16, 21, 35

·Ó¹ÒÂâª¤ÅÒÀ¢Í§ªÒÇÃÒÈÕ¾ÄÉÀ
(21 àÁ.Â.-21 ¾.¤.)
ÊÕ¹Óâª¤»ÃÐ¨ÓÃÒÈÕ    ¤×Í àËÅ×Í§, ¿‡Ò
àÅ¢¹Óâª¤»ÃÐ¨ÓÃÒÈÕ  ¤×Í 28, 10 ,14, 20

·Ó¹ÒÂâª¤ÅÒÀ¢Í§ªÒÇÃÒÈ Õ àÁ¶ Ø¹
(22 ¾.¤.-21 ÁÔ.Â.)
ÊÕ¹Óâª¤»ÃÐ¨ÓÃÒÈÕ    ¤×Í ¿‡ÒÍ‹Í¹, ¢ÒÇà§Ô¹
àÅ¢¹Óâª¤»ÃÐ¨ÓÃÒÈÕ  ¤×Í 8, 7, 19, 23

·Ó¹ÒÂâª¤ÅÒÀ¢Í§ªÒÇÃÒÈÕ¡Ã¡®
(22 ÁÔ.Â.-23 ¡.¤.)
ÊÕ¹Óâª¤»ÃÐ¨ÓÃÒÈÕ    ¤×Í à¢ÕÂÇ, ¹้ÓµÒÅÍÁàà´§
àÅ¢¹Óâª¤»ÃÐ¨ÓÃÒÈÕ  ¤×Í 17, 25, 30

·Ó¹ÒÂâª¤ÅÒÀ¢Í§ªÒÇÃÒÈ ÕÊ Ô §Ë �
(24 ¡.¤.-23 Ê.¤.)
ÊÕ¹Óâª¤»ÃÐ¨ÓÃÒÈÕ    ¤×Í àà´§, ÊŒÁ
àÅ¢¹Óâª¤»ÃÐ¨ÓÃÒÈÕ  ¤×Í 6, 14, 35

·Ó¹ÒÂâª¤ÅÒÀ¢Í§ªÒÇÃÒÈ Õ¡ Ñ¹Â �
(24 Ê.¤.-23 ¡.Â.)
ÊÕ¹Óâª¤»ÃÐ¨ÓÃÒÈÕ    ¤×Í ´Ó, ·Í§, ¹้ÓµÒÅ
àÅ¢¹Óâª¤»ÃÐ¨ÓÃÒÈÕ  ¤×Í 8, 20 ,30

·Ó¹ÒÂ âª¤ÅÒÀ¢Í§ªÒÇÃÒÈ Õµ Ø Å
(24 ¡.Â.-23 µ.¤.)
ÊÕ¹Óâª¤»ÃÐ¨ÓÃÒÈÕ    ¤×Í ¿‡Ò, àËÅ×Í§, ¢ÒÇ, ´Ó
àÅ¢¹Óâª¤»ÃÐ¨ÓÃÒÈÕ  ¤×Í 7, 21, 31

· Ó¹ÒÂ âª¤ÅÒÀ¢Í§ªÒÇÃ ÒÈ Õ¾ Ô ¨ Ô ¡
(24 µ.¤.-22 ¾.Â.)
ÊÕ¹Óâª¤»ÃÐ¨ÓÃÒÈÕ    ¤×Í àà´§à¢ŒÁ, ¿‡Òà¢ŒÁ
àÅ¢¹Óâª¤»ÃÐ¨ÓÃÒÈÕ  ¤×Í 14, 17, 38

· Ó¹ ÒÂ âª¤ÅÒÀ¢Í§ª ÒÇÃ ÒÈ Õ ¸¹ Ù
(23 ¾.Â.-21 ¸.¤.)
ÊÕ¹Óâª¤»ÃÐ¨ÓÃÒÈÕ    ¤×Í Á‹Ç§, ¤ÃÒÁ, à¢ÕÂÇ
àÅ¢¹Óâª¤»ÃÐ¨ÓÃÒÈÕ  ¤×Í 15, 23, 35

»ÃÐ¨ÓÃÒÈÕà¡Ô´
   ¾º¡Ñ¹ÍÕ¡¤ÃÑ้§ ¤ÍÅÑÁ¹�á¿š¡«�...¨Ò¡ÊÇÃÃ¤�
©ºÑº¹Õ้àÃÒ¢ÍàÍÒã¨ ¤¹ÍÂÒ¡âª¤´Õ¡Ñ¹äËÁ ÇÑ¹¹Õ้¢Íá¹Ð¹Ó
ÇÔ¸Õ·Ó¹ÒÂâª¤ÅÒÀ¨Ò¡µÑÇàÅ¢ààÅÐÊÕ¹Óâª¤»ÃÐ¨ÓÃÒÈÕà¡Ô´
ÁÒ½Ò¡à¾×่Í¹æ¡Ñ¹ ¶ŒÒÍÂÒ¡ÃÙŒÇ‹ÒÊÕáÅÐµÑÇàÅ¢äË¹àËÁÒÐ¡Ñº
ÃÒÈÕã´ ÁÒµÔ´µÒÁ¡Ñ¹àÅÂ¤ÃÑº...

บะบั๊ยยย...

Credit: horoscope.thaiza.com

à»š¹ÂÑ§ä§¡Ñ¹ºŒÒ§¤ÃÑº...
¡ÑºËŒÇ¢ŒÍ µÑÇàÅ¢áÅÐÊÕ¹Óâª¤»ÃÐ¨ÓÃÒÈÕà¡Ô´
©ºÑº¹Õ ้à¾×Í่¹ æ ÅÍ§¡Ñ¹ Ù́ ª‹Ç§¹ÕË้Ò¡ã¤Ã¨Ð«×Í้
Ã¶ãËÁ‹ÊÑ¡¤Ñ¹ àÅ×Í¡ÊÕãËŒ¶Ù¡©âÅ¡¡ÑºµÑÇàÍ§ÍÒ¨¨Ð
·ÓãËŒâª¤ ṌµÅÍ´»‚¡็ä Œ́ ËÃ×Í ÅÍ§«×Í้Å็ÍµàµÍÃ�ÃÕ่
ÊÑ¡ãº ËÇÂ¡็ä´Œ¹Ð¤ÃÑºà¾×่Í¿ÅØ�¤¶Ù¡ÃÒ§ÇÑÅ¡Ñ¹
¨ÐËÒÇ‹Ò¼ÁäÁ‹ºÍ¡äÁ‹ä´Œ¹Ð¤ÃÑº ÍÐäÃ·Õ่à¡Õ่ÂÇ
¢ŒÍ§¡ÑºµÑÇàÅ¢áÅÐÊÕ ÊÒÁÒÃ¶»ÃÐÂØ¡µ�¹Óä»ãªŒ
Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ä´Œ¤ÃÑº ·Õ¹Õ้à¾×่Í¹ æ ¤§µŒÍ§¤Ô´Ë¹Ñ¡
¡Ñ¹àÅÂ àÃ×Í่§¹Óâª¤ÅÒÀ àª×Í่äÇŒºŒÒ§äÁ‹àÊÕÂËÒÂ
¹Ð¤ÃÑº áÅŒÇ¾º¡Ñ¹ãËÁ‹©ºÑºË¹ŒÒ¹Ð¤ÃÑº...

#ÂÔ้ÁËÇÒ¹¹¹ (^_^)
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 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 พลเอกประสาท สุขเกษตร 

เลขานุการ รัฐมนตรีว ่ าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  

เป็นประธานและสักขพียานในพธิลีงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื 

(MOU) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดท�าบัญชี 

และงบการเงนิได้ ระหว่างนางบรสุิทธิ ์เปรมประพันธ์ อธบิดีกรมตรวจบญัชี 

สหกรณ์ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  

พลโท ดร.วรีะ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการด�าเนนิการชมุนุมสหกรณ์

ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั นายสภุาพ จนัทร์ภริมย์ ประธาน

กรรมการด�าเนินการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย 

จ�ากัด นายคุณวุฒิ ออสุวรรณ ประธานกรรมการด�าเนินการชุมนุม 

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากดั นายวฑิรูย์ แนวพานชิ  

ประธานกรรมการด�าเนินการชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถ 

แห่งประเทศไทย จ�ากดั และนายสมชาต ิภาระสวุรรณ รกัษาการแทน 

ผู ้อ�านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  

เพ่ือร ่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรด้านบัญชีของสหกรณ์  

และเสริมสร ้ างความเข ้มแข็ งของสหกรณ ์ ให ้จัดท�าบัญช ี

และงบการเงินได้ ในงานสัมมนาวิชาการและแสดงผลงาน 

เชิงนวัตกรรม “Thailand Smart Cooperative 2017”  

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

กตส. MOU กสส. และขบวนการสหกรณ์ 
บูรณาการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดท�าบัญชีและงบการเงินได้

 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

เป็นประธานในพธิเีปิดและร่วมงานมหกรรมสนิค้าสหกรณ์ประจ�าปี 

2560 พร้อมด้วยนายประยรู อนิสกลุ รองอธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ 

ภายในงานมกีารจ�าหน่ายสนิค้าอปุโภคบรโิภคจากเครอืข่ายสหกรณ์ 

โดยมนีางสมจติร ส่องสว่าง สหกรณ์จงัหวดัตรงั และนางโสรนาท อยู่อ�าไพ 

ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ�ากัด ให้การต้อนรับ

 ทาง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด  

โดย นางสาวสภุาภรณ์ อนิค้า หวัหน้าส�านกัการตลาดสนิค้าสหกรณ์และ 

มหกรรมสินค้าสหกรณ์ ประจ�าปี 2560
ในภาคต่าง ๆ ท้ังข ้าวหอมมะลิ ข ้าวสารหลากหลายชนิด  

อาหารแปรรูป ผลไม้ และของใช้ภายในบ้าน ซึ่งงานจัดขึ้น 

ระหว่างวนัที ่18-20 กรกฎาคม 2560 ณ บรเิวณสนามข้างส�านกังาน 

สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ�ากดั อ�าเภอย่านตาขาว จงัหวดัตรงั 

อีคอมเมิร์ซ ทมีงานลงพ้ืนทีเ่พ่ือจดัแสดงสินค้าของศนูย์ข้าวสหกรณ์ไทย 

และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเพียร เพชรอาวุธ  

ผู้แทนบริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จ�ากัด น�าผลิตภัณฑ์ภายใต้สัญลักษณ์  

ตราพระอาทิตย์ ร่วมจัดแสดงในโอกาสนี้ด้วย

 

ต่อจากหน้า  1
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จุลิ นทรี ย ์
สิ่ ง ม หั ศ จ ร ร ย ์ เ พื่ อ ก า ร เ ก ษ ต ร

เก็บหัวเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่นจากข้าวสุก

เมือ่ครบก�าหนด 4-5 วนัแล้ว เปิดดแูละ
พบราขาวข้ึนมากกว่า 70 % สามารถน�า 
ไปใช้ได้ โดยใช้มือขย�าราขาวให้เละ
เหมอืนโคลน (ท�าในกระบะใช้มอืสมัผสัได้) 
จากนั้นน�าน�้าตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม 
เทลงในกระบะและใช้มือขย�าคลุกเคล้าผสมกันให้ทั่วทั้งกระบะ 
น�าไปใส่ในขวดโหลทิ้งไว้ 4-5 วัน เก็บไว้ในที่ร่ม แล้วน�าไปใช้

วธิีใช้ : 1. ผสมกบัจลิุนทรย์ีตวัอืน่ ๆ  รดพืน้คอกสัตว์ เพือ่ช่วยย่อยสลาย
ของวัสดุในหลุม และป้องกันกลิ่นเหม็นจากมูลสุกร เคยใช้กับสุกรให้กิน
ตัวละ 1 ช้อนแกง ลดกลิ่นเหม็นของมูลได้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์
 2. ผสมกับจุลินทรีย์ตัวอื่น ๆ  ใส่น�้าให้สัตว์ดื่มกิน 3. ท�าปุ๋ยหมัก 
และปุ๋ยชีวภาพ ดีกว่าหัวเชื้อ พด. หรือหัวเชื้อจุลินทรีย์ 4. ผสมน�้า 
แช่อาหารเม็ดให้กบและปลาดุกกินลดอาการเป็นโรค

เก็บหัวเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่นจากรังปลวก

วธินี�าไปใช้ :
 ใช้จุลินทรีย์จาวปลวกเอาใส่นา รดผัก ผลไม้ ให้ผสมน�้า
ให้ไก่กนิ กไ็ด้ผลดใีช้อตัราส่วนประมาณ 1 ลติร /น�า้ 10 ลิตร ใช้ฉดีพ่น
เพือ่ย่อยสลายเศษวัชพชื (หมักท�าปุ๋ยหมัก) หรือย่อยสลายตอซงัข้าว 
ก่อนท�าการไถประมาณ 7 วัน หลังจากนั้นไถกลบ และหากจะน�า
ไปรดโคนต้นเพื่อบ�ารุงพืชผลอื่นๆ ก็ได้เช่นกัน ในอัตราส่วนข้างต้น  
ไม่ตายตัวสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน

จุลินทรีย์จากหน่อกล้วย
1. หน่อกล้วยท้ังเหง้าท่ีเพิง่มีใบธง 
สับให้ละเอยีด 30 กก.
2. กากน�า้ตาล 10 กก. หรอืใช้น�า้ตาลทรายแดง 3 กก. แทน
3. น�าหน่อกล้วยท่ีสับกบักากน�า้ตาลมาคลกุไม่ต้องใส่น�า้
ใส่ถังหมกัไว้ 7 วนั กใ็ช้ได้

ข้าวเจ้าหงุสกุ

วธิกีารปิดกระบะด้วยกระดาษบรูฟ๊

ใช้พลาสติกคลมุกนัฝน

การใส่ข้าวในกระบะ

การวางกระบะใต้ต้นไม้

4-5 วนั เปิดดูถ้ามรีาขาวขึน้
มากกว่า 70 % สามารถน�าไปใช้ได้ 

ซุปเปอรฮ์อร์โมนไข่
ไข่ 30 ฟอง กล้วยสกุ 1 กก.
ฟักทอง 1 กก. มะละกอ 1 กก.
หน่อกล้วย 2 หน่อ  นมสด 2 ลติร
น�า้มะพร้าว 10 ลติร กลโูคส 400 กรมั น�า้ตาลทรายแดง 2 กก.
หวัเชือ้จลุนิทรย์ีน�า้ 5 ลติร น�า้สะอาด 100 ลติร

น�้าหมักรสเปี้ยวใช้ท�าความสะอาด 
1. ผลไม้รสเปรีย้ว (แก่จดัหรอืสกุ-ใช้ทัง้เปลอืกต้องไม่เน่า) 3 กก.   
2. น�้าตาลทรายแดง 1 กก.    
3. น�้าสะอาด 10 ลิตร   
4. หัวเชื้อจุลินทรีย์เช่นนมเปี้ยว โยเกิร์ตหรือ ลูกแป้งข้าวหมาก
ผสมน�า้ตาลทรายกบัน�า้สะอาดในถังพลาสตกิ คนให้น�า้ตาลละลาย 
จากนั้นหั่นผลไม้ตามขวางให้เป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ลงในถังที่ละลาย
น�า้ตาลไว้  ควรเลือกใช้ถังขนาดที่เมื่อใส่วัตถุดิบทั้งหมดแล้วเหลือ 
ท่ีอากาศเพยีงเลก็น้อย (เหลอืทีป่ระมาณ 1 ใน 10 ส่วน) แล้วปิดฝา
ถังให้สนิท หมักไว้ประมาณ 3 เดือน การหมักในระยะ 1-2 สัปดาห์
แรกจะเกดิฟองอากาศขึน้มาจ�านวนมาก มฝ้ีาสขีาวขึน้ทีผ่วิด้านบน
น�า้หมัก และมีกลิ่นหอมคล้ายไวน ์นั่นถือว่าการหมักได้ผลดี

น�า้หมกัชวีภาพจากผกัผลไม้
ผกั หรือผลไม้ 10 กก.
กากน�้าตาล 4 กก.
น�้า  20 ลิตร
สารเร่ง พด. 2 จ�านวน 1 ซอง หรือหัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 ลิตร
น�าส่วนผสมมาคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่ถังปิดฝา ท้ิงไว้ 30 วัน  
น�าไปใช้บ�ารุงพืช

น�า้หมกัมลูค้างคาว
1. น�้าเปล่า 100 ล. 4. จุลินทรีย์ 100 กรัม
2. มูลค้างคาว 10 กก. 5. ปุ๋ยสูตร 21-0-0 250 กรัม
3. กากน�้าตาล 10 ล. 6. เปลือกสับปะรด 5 กก.

วธิที�า : บรรจุในถังพลาสติกขนาดจุ 200 ล.  คนเคล้าให้เข้ากันดี 
เก็บในร่ม  อุณหภูมิห้อง  ปิดฝาพอหลวม  คนบ่อยๆ วันละ 1-2 ครั้ง  
ช่วงการหมัก 7-30 วันแรกมูลค้างคาวจะอืดจนเกือบถึงปากถัง 
กใ็ห้คนต่อไปเรือ่ยๆ หมกันานๆ ไปมลูค้างคาวจะเริม่จมลงนอนก้นถงั 
เมื่อเห็นว่ามูลค้างคาวจมลงก้นถังหมดแล้วให้หยุดคน ปล่อยทิ้งไว้
นานข้ามปี ข้ามสองป ีหรือสามป ีได้ “หัวเชื้อเข้มข้น” พร้อมใช้งาน

กลุ่มของจุลินทรีย์

จุลินทรีย์ทีต่รึงไนโตรเจน
 เป ็ น จุ ลินทรี ย ์ ที่ อ ยู ่ ร ่ วม
กับพืชตะกูลถั่วจะตรึงไนโตรเจนไว  ้
ที่ ร า ก ข อ ง พื ช ต ะ กู ล ถั่ ว  เ ช ่ น  
ไรโซเบียม (Rhizobium sp.)  
ในปมรากพืชตระกูลถั่ว

จุลินทรีย์ทีย่่อยสลายสารอินทรีย์
 เป็นพวกที่ย่อยสลายเซลลูโลส หรือซากพืช ซากสัตว์  
ประกอบไปด้วย แบคทีเรีย รา  
แอคติ โนมัยซิท และโปรโตซัว 
จุลินทรีย์พวกน้ีพบได้ทั่วไประหว่าง
การสลายตัวของเศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรต่างๆ

จุลินทรีย์ทีล่ะลายฟอสเฟตและ
ธาตุอาหารพืชอื่น ๆ
 พวกนี้สามารถท�าให้ธาตุ
อาหารพืชหลายชนิด เช่น ฟอสฟอรสั 
เหลก็ สงักะส ีทองแดง และแมงกานีส 
ที่มักอยู่ในรูปที่พืชไม่สามารถน�าไป
ใช้ได้ ให้ละลายออกมาอยูใ่นรปูทีพ่ชื
สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งจุลินทรีย์ที่ช่วยส่งเสริมให้
รากพชืดดูกนิธาตอุาหารพชืได้ดีขึน้ ซึง่โดยปกติแล้วจะไม่สามารถ
ดูดกินธาตุอาหารบางชนิดได้ หรือดูดกินได้น้อย

จุลินทรีย์ทีผ่ลิตสารป้องกันและ
ท�าลายโรคพืช
 กลุ่มน้ีมปีระสทิธภิาพในการ
ป้องกันและยับยั้งการเจริญของเชื้อ
ราและแบคทีเรียพวกที่ก่อโรคบาง
ชนดิ เช่น บวิเวอร์เรยี ไตรโครเดอม่า

จุลินทรีย์ทีผ่ลิตฮอร์โมนพืช
 แบคทเีรยีหลายสายพนัธุ ์เช่น Bacillus sp.สามารถสร้าง 
สารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช 
เช่น ออกซิน จิบเบอเรลลิน และ 
ไซโตไคนิน เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วย
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช

ท�ำหวัเชือ้จลุนิทรย์ีใช้เอง
ท�าหวัเชือ้จลุนิทรย์ีแห้งจากดนิขยุไผ่ในป่า

ขยายท�าหัวเชื้อจุลินทรีย์แบบน�้า
น�า้สะอาด 50 ลติร
กากน�า้ตาล 4 กก
หวัเชือ้จลุนิทรย์ีแห้ง ใส่ถงุตาข่าย
หมกัทิง้ไว้อย่างน้อย 48 ช่ัวโมง
จะได้หวัเชือ้จลุนิทรย์ีแบบน�า้

จาวปลวกประมาณ 1 กโิลกรมั 
ข้าวเหนยีวนึง่หรอืข้าวสกุ 1 กโิลกรมั 

ทิง้ไว้ให้เย็นคลกุเคล้าให้เข้ากนั

น�าไปผสมกบัน�า้สะอาด 20 ลติร
ปิดฝาภาชนะให้สนิททิง้ไว้ 7 วนั

น�า้หมกัจากเศษปลา
เศษปลา 30 กก. กากน�า้ตาล  20 กก.
เปลอืกสบัประรด 5 กก. ร�าละเอยีด 2 กก.
หวัเชือ้จลุนิทรย์ี 1 ลติร

วธิที�า : น�าส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเคล้าลงในถัง ปิดฝาให้สนิท  
หมักประมาณ 30 วัน จะได ้หัวเชื้อน�้าหมักจากเศษปลาที่มี
ประสิทธิภาพสูงและเข้มข้น ยิ่งหมักนานยิ่งดี

ใช้ล้างผกัผลไม้ น�าน�้าหมักชีวภาพผสมน�้า (อัตรา1ส่วน ต่อน�้า
สะอาด 20 ส่วน) ใช้ล้างผักผลไม้ แล้วแช่ไว้ประมาณ 15 นาที จะ
ช่วยล้างสารพิษตกค้างในผักผลไม ้ ช่วยให้ผักกรอบขึ้น สดขึ้น และ
ยืดอายุการเก็บรักษา (แต่ถ้าแช่นานเกินไป ผักจะเน่าเร็ว)

ใช้ถพูืน้ น�าน�า้หมักชีวภาพผสมน�้า (อัตรา ส่วน ต่อน�้าสะอาด 50 
ส่วน) ใช้ท�าความสะอาดเช็ดถูพื้น จะสลายคราบสกปรกได้ดี  พื้น
สะอาด  คราบสกปรกจะไม่เกาะพืน้ง่าย ห้องจะไม่มกีลิน่เหมน็อับ        

ใช้ผสมกับน�้าเช็ดกระจก น�าน�้าหมักชีวภาพผสมน�้า (อัตรา  
1 ส่วน ต่อน�้าสะอาด 50 ส่วน) จะสลายคราบสกปรกได้ดีกระจก 
จะใสสะอาดเงางาม ฝุน่ผงไม่เกาะง่าย และการท�าความสะอาดกระจก
ครั้งต่อๆ ไปจะง่ายขึ้น

ใช้ผสมกบัน�า้ท�าความสะอาดห้องน�า้และเครือ่งสขุภัณฑ์ 
น�าน�้าหมักชีวภาพผสมน�้า (อัตรา 1 ส่วน ต่อน�้าสะอาด 20 ส่วน)  
จะสลายคราบสกปรกได้ดี เคร่ืองสุขภัณฑ์จะสะอาด เงางาม  
คราบสกปรกไม่เกาะง่าย และการท�าความสะอาดครั้งต่อๆ ไป 
จะง่ายขึ้น             

ใช้เป็นส่วนผสมในน�้ายาซักผ้า (10 %) หรือผสมกับ
น�้าซักผ้าโดยตรง (อัตรา 1 ส่วน ต่อน�้าสะอาด 5 ส่วน) แช่ผ้าไว้ 
อย่างน้อย 30 นาที ผ้าจะสะอาดขึ้น ถึงแม้ว่าจะแช่ผ้าทิ้งไว ้
นานข้ามคืน น�้าที่แช่ผ้าจะไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนกับการใช้ 
ผงซักฟอกทั่วๆ ไป ผ้าที่แห้งแล้วจะไม่มีกลิ่นอับ เสื้อผ้าที่ใส่แล้ว 
จะมีกลิ่นเหม็นน้อย

ใช้ผสมกับน�้าส�าหรับล้างจานชามที่ไม่มีคราบไขมัน  
(อัตรา 1 ส่วน ต่อน�้าสะอาด 20 ส่วน) ล้างภาชนะให้สะอาด 
ได้ง่ายขึ้น ก�าจัดเชื้อโรคและเชื้อรา             

ใช้เป็นส่วนผสมในน�้ายาล้างจาน (10 %) จะช่วย 
สลายคราบสกปรกและไขมันได้ดีขึ้น ล้างภาชนะให้สะอาดได้ง่ายขึ้น 
ช่วยดับกลิ่นคาว ก�าจัดเชื้อโรคและเชื้อรา     

ขา่วสหกรณ์16 หน้า ประจ�าเดือน สิงหาคม 2560 ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก www.co-opthai.com 
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นายจ�รพัฒน งามสงา รองผูจัดการใหญ ชสท. 

ขอขอบคุณน้ำใจชาวสหกรณ

นายจ�รพัฒน งามสงา รองผูจัดการใหญ ชสท. 

ขอขอบคุณน้ำใจชาวสหกรณ
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  นายศิริชัย ออสุวรรณ 

ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

ชสท. ขอขอบคุณ ดร.ประภาส - 
คุณกัญญา งามสงวน แห่งสหกรณ์วัดจันทร์ จ�ากัด ส�าหรับทุเรียน

พันธุ์ “หลงรักไทย” 4 ลูก ส่งตรงจากจังหวัดพิษณุโลก บรรจุกล่อง 

สวยงามน่ารับประทาน และปิดท้ายด ้วยทุเรียนใหญ่ยักษ  ์

จังหวัดชุมพร อภนินัทนาการจาก คณุปิยวทิย์ โกฏเพชร ประธานสภา 

เกษตรจังหวัดชุมพร ส่งมาทางไปรษณีย์ (เมื่อ 13 สิงหาคม 2560)

ขอขอบคุณ

 มงัคดุเกรดพรเีมีย่ม ลกูกลมโตผวิเกลีย้งสวย เนือ้ในขาวฉ�า่  

คดัพิเศษมาเพือ่ให้ทกุคนได้ลิม้ลอง ส่งตรงมาจากจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  

มายังศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) ชสท. ในโครงการ 

ช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลกูมังคดุจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีผ่านขบวนการ

สหกรณ์ โดย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด 

(ชสท.) ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จ�ากัด  

เพื่อช่วยระบายผลผลิตของเกษตรกร และให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าดี

มีคุณภาพ โดย ชสท. ได้กระจายไปยังจุดจ�าหน่ายต่าง ๆ อาทิ 

กระทรวงพาณชิย์, ส�านักพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ 

(ฝั ่งตรงข้ามสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย), กรมศุลกากร  

จัดจ�าหน่ายในราคากล่องละ 130 บาท (1 กล่องบรรจุ 5 กิโลกรัม)

CDC ช่วยเหลือเกษตรกร
ผู ้ปลูกมังคุด

นายคณุวฒุ ิออสวุรรณ ประธานกรรมการ ชสท. และนายจรีพัฒน์  

งามสง่า รองผูจ้ดัการใหญ่ ชสท. พร้อมด้วยทมีงาน ร่วมตรวจสอบ

คุณภาพ เตรียมกระจายสู่จุดจ�าหน่าย (13 ก.ค.60)

จุดจ�าหน่ายที่กระทรวงพาณิชย์ (14 ก.ค. 60)

จุดจ�าหน่ายที่ส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
(14 ก.ค. 60)

จุดจ�าหน่ายที่ กรมศุลกากร (17 ก.ค. 60)

นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

พร้อมคณะ ที่ให้ก�าลังใจ ชสท. ที่ช่วยกระจายมังคุด  

ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ที่ส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ (14 ก.ค. 60)

ขา่วสหกรณ์www.co-opthai.com ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก 17หน้าประจ�าเดือน สิงหาคม 2560
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คุณกิตติพงษ์ ลิมปสุรัติ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาค 4 

เคมีเกษตรไทย...... หัวใจำสหกรณ์

มุ่งพิทักษ์ผลผลิต รักษ์ส่ิงแวดล้อมและชีวิต ใช้สารพิษอย่างปลอดภัย

 วันที่ 21 ก.ค. 60 นายอนุศาสน์ ราชแก้ว เเละนายค�าพนธ์  

พุทธชาติ พนักงานฝ่ายการตลาด บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จ�ากัด  

เข ้าร ่วมมหกรรมสินค้าเคมีเกษตรประจ�าป ี 2560 จัดโดย 

สหกรณ์การเกษตรเขาย้อย จ�ากัด โดยมีบริษัทเคมีเกษตร 

เเละปุ ๋ยชั้นน�าเข้าร่วมกว่า 20 บริษัท ซึ่งสินค้าของบริษัทฯ  

อาทิเช่น เเดนท็อซ และสินค้ากลุ่มโนมินี่ ยังคงได้รับการตอบรับ

เป็นอย่างดีเช่นเดิม ณ ที่ท�าการสหกรณ์การเกษตรเขาย้อย จ�ากัด 

อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

 ระหว่างวันที่ 17-20 ก.ค.60 ทีมงานฝ่ายการตลาด บจก.

ที.เจ.ซี.ออกพื้นที่ประชุมกลุ่มย่อยให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตร

บ้านลาด จ�ากัด เพื่อเเนะน�าผลิตภัณฑ์ส�าหรับเริ่มฤดูนาปี อาทิเช่น 

เอนเนอร์จี้ เซนโซ่ เเดนท็อซ กิโมโน เเละเเจ้งการปรับโครงสร้าง

ราคาสินค้ากลุ่มโนมินี่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับฤดูการขาย

นาปีประจ�าปี 2560 จ�านวนรวมทั้งสิ้น 19 กลุ่ม ในพื้นที่นาข้าว 

ต.บ้านลาด/ บ้านหาด/ ต�าหรุ/ สมอพลือ/ ไร่มะขาม/ หนองกะปุ/ 

ลาดโพธิ์/ สะพานไกร/ ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ซึ่งได้รับ

การตอบรับจากบรรดาสมาชิกฯ เป็นอย่างดี

 ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 คุณเพียร เพชรอาวุธ 

ตัวแทนบริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จ�ากัด ร่วมออกบูธแสดงสินค้าในนาม 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท) และให้ 

ค�าแนะน�าแก่สมาชกิสหกรณ์การเกษตรทีเ่ข้าร่วมงาน “มหกรรมสินค้า 

สหกรณ์ ประจ�าปี 2560” ระดับภาคใต้ โดยปีนี้ ดร.วิณะโรจน์ 

ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิด

งาน ณ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว อ�าเภอย่านตาขาว จังหวัด

ตรัง ซึ่งรายละเอียดในการจัดงานครั้งนี้จะแบ่งเป็น

 - วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 จัดประชุมสัมมนาเฉพาะสหกรณ์การเกษตรที่เป็นสมาชิกกลุ่ม CDC. (ประธาน

สหกรณ์ฯ, ผู้จัดการ สหกรณ์ฯ) ซึ่งจะมีสหกรณ์ฯ ที่เป็นสมาชิก 25 สหกรณ์ฯ ณ.ปัจจุบัน 

 - วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ�ากัด  

อ�าเภอย่านตาขาว จงัหวดัตรงั ซึง่มสีมาชกิมาร่วมประชมุประมาณ 3,000 คน และในช่วงบ่ายเป็นพิธเีปิดงาน “มหกรรมสนิค้า 

สหกรณ์ ประจ�าปี 2560” ระดับภาคใต้ โดย ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน.

ขา่วสหกรณ์18 หน้า ประจ�าเดือน สิงหาคม 2560 ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก www.co-opthai.com 



 วันที่ 19 ก.ค.ทีมงานฝ่ยการตลาด บจก.ที.เจ.ซี.เคมี ร่วมกับสหกรณ์ผู้ใช้น�้าหนองปรงสามัคคี จัดกิจกรรมประชุม

เเนะน�าสินค้าส�าหรับเริ่มฤดูการท�านาปี 2560 เพื่อเเนะน�าข้อมูลเทคนิคการใช้สารช่วยให้ข้าวงอกใต้น�้า “เอนเนอร์จี้” อีก

ทั้งชี้เเจงการปรับโครงสร้างราคาสินค้ากลุ่มโนมินี่เเละไมมินี่ พร้อมจัดรายการพิเศษ ส�าหรับเซนโซ่ แดนท็อซ เเละกิโมโน 

ซึ่งได้รับการตอบรับจากเกษตรกรสมาชิกเป็นอย่างดีมากเช่นเดิม ณ ที่ท�าการสหกรณ์ ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

 วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัด ตราพระอาทิตย์ น�า

โดย พนักงานประจ�าเขต ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยเกษตรกรนาข้าว สมาชิกสหกรณ์

การเกษตรบางน�้าเปรี้ยว จ�ากัด ณ บ้านดอนสนาม ต.บางขนาก อ.บางน�้าเปรี้ยว 

จ.ฉะเชิงเทรา โดยแนะน�าวิชาการเกี่ยวกับการใช้สารก�าจัดศัตรูพืชอย่างมี

ประสทิธภิาพและนโยบายลดราคากลุม่สนิค้า โนมนิีก่รุป๊รวมถงึอตัราทีแ่นะน�าอตัรา

ใหม่ ของโนมนิี ่เริม่ต้นที ่40 ซซีต่ีอไร่ และแนะน�าผลิตภณัฑ์อืน่ๆ อาทเิช่น โนมนิีก่รุป๊ 

ไมมนิี ่กรุป๊ ยนูโิปร นาโก้ แซทเทอน-ด ีโซโร แดนท๊อช ออนคอลกรุป๊ พาแดน-มพิซนิ 

6 จี ทาคูมิ คูพร๊อคแซท กิโมโน เอ็นจอย ตลอดจน กลุ่มอาหารเสริม ซึ่งเกษตรกร

ให้การสนใจในผลิตภัณฑ์ตราพระอาทิตย์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ สารก�าจัดวัชพืช  

ชุดคุมฆ่า ยูนิโปร เพื่อก�าจัดหญ้าปล้องหิน

  วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัด ตราพระอาทิตย์ น�าโดย พนักงานประจ�าเขต เข้าร่วมการ

ประชมุกลุม่สมาชกิสหกรณ์การเกษตรล�าลกูกา จ�ากดั คลอง 7 อ.ล�าลกูกา จ.ปทมุธาน ีโดยแจกสมดุคุม่อืนาข้าว, ใบปลวิโน

มินี่ราคาใหม่, แนะน�าการใช้สารก�าจัดศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ และนโยบายเรื่องปรับราคาของกลุ่มสินค้า โนมินี่ กรุ๊ป 

ตลอดจนผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ในนาข้าว อาทิเช่น ออนคอล กรุ๊ป แดนท๊อช ลาบิไลท์ นาโก้ อะโซโต้ โซโร ทาคูมิ ตลอดจน 

กลุ่มธาตุอาหารเสริม ซึ่งเกษตรกรให้การสนใจในผลิตภัณฑ์ตราพระอาทิตย์ โดยเฉพาะ โนมินี่ และ ไมมินี่ กลุ่มสารก�าจัด

วัชพืชในนาข้าว ที่ปรับราคาใหม่ เป็นอย่างดี

 วนัศกุร์ ท่ี 23 มถุินายน 2560 บรษิทั ที.เจ.ซี.เคม ีจ�ากดั ตราพระอาทติย์ 

น�าโดย พนักงานประจ�าเขต ร่วมกับ ร้านเกษตรสร้อยทรัพย์ ร้านค้าในเครือ

ข่ายของ สกก.แสวงหา จ�ากัด และ สกก.ผู้เลี้ยงและค้าสัตว์อ่างทอง จ�ากัด ได้

จัดประชุมกลุ่มย่อยสมาชิกเกษตรกรลูกค้านาข้าว ที่ ศาลาเอนกประสงค์ วัด

จุฬามณี ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง โดยแนะน�าการใช้สารก�าจัดศัตรู

พชือย่างมปีระสทิธภิาพ และนโยบายเรือ่งปรบัราคาของกลุม่สนิค้า โนมนิี ่กรุป๊ 

ตลอดจนผลติภณัฑ์อืน่ๆ ทีใ่ช้ในนาข้าว อาทเิช่น เซนโซ่ ออนคอล กรุป๊ แดนท๊อช 

กิโมโน เอ็นจอย ตลอดจน กลุ่มธาตุอาหารเสริม ซึ่งเกษตรกรให้ความสนใจใน

ผลิตภัณฑ์ตราพระอาทิตย์ โดยเฉพาะสารช่วยให้เมล็ดข้าวงอกใต้น�้าได้ดี และ

ช่วยให้ข้าวงอกได้ดใีนเขตทีข้่าวจมน�า้ “เอน็เนอร์จี”้ และสารก�าจดัวชัพชืดือ้ยา

ในนาข้าว “โนมิย่า” เป็นอย่างดี

 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 คุณพิชญ์พงศ์ ธรรมสรณ์ 

พนักงานส่งเสริมการขาย บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จ�ากัด ได้ร่วมกับ

สหกรณ์การเกษตร บ้านเจ้าเณร จ�ากดั อ.ศรสีวสัดิ ์จ.กาญจนบรุี 

ออกบูธในงานศรีสวัสดิ์เกษตรแฟร์ พร้อมแนะน�าผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ในข้าวโพด อาทิ เช่น สารก�าจัดวัชพืช นิโกะพลัส, อมิโน ฟีลิค

สารก�าจัดแมลง เช่น ออนคอล3จี, ดานิทอล ซึ่งในงานนี้ได้รับ

ความสนใจจากเกษตรกรเข้ามาสอบถาม วธิกีารใช้สารเคมอีย่าง

มีประสิทธิภาพ เป็นจ�านวนมาก 

 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัด 

ตราพระอาทิตย์ น�าโดย พนักงานประจ�าเขต ร่วมกับ สหกรณ์

การเกษตรบางน�้าเปร้ียว จ�ากัด ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยสมาชิก

เกษตรกรลูกค้าของสหกรณ์ ที่ บ้านคลองบ้านใหม่ ต.โพรง

อากาศ อ.บางน�้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โดยแนะน�าการใช้สาร

ก�าจดัศตัรพูชือย่างมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนผลติภณัฑ์ อาทเิช่น 

โนมินี่กรุ๊ป ออนคอล กรุ๊ป แดนท๊อช กิโมโน โซโร เอ็นจอย เอ็น

เนอร์จี้ เท็ปเปกิ ตลอดจนอาหารเสริม ฮีโร่-คอมบิ ซึ่งเกษตรกร

ให้ความสนใจในผลติภณัฑ์ตราพระอาทติย์โดยเฉพาะ สารก�าจดั

หญ้าปล้องหิน สูตร คุม-ฆ่า “ยูนิโปร” และสารก�าจัดแมลง  

“ออนคอล” เป็นอย่างดี

 เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 คุณพิชญ์พงศ์ ธรรมสรณ์ 

พนักงานส่งเสริมการขาย บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จ�ากัด ได้ร่วมงาน

ออกบูธ ขายสินค้า ที่ สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่กาญจนบุรี จ�ากัด 

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบรุ ีเพือ่แนะน�าสนิค้าในผกัให้กบัเกษตรกร ในกลุ่ม 

สารก�าจัดแมลง เช่น ฮาชิ ฮาชิ, ทาคูมิ, พาแดน50%, ออนคอล3จี

สารก�าจัดโรคพืช เช่น ดาโคนิล, โครท๊อป และท๊อปซิน-เอ็ม โดย

กิจกรรมในครั้งนี้ ยังได้รับการตอบรับด้วยดีเช่นเคย จากแฟนคลับ 

สินค้าตราพระอาทิตย์

ขา่วสหกรณ์www.co-opthai.com ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก 19หน้าประจ�าเดือน สิงหาคม 2560



 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.)  

ขอแสดงความเสียใจและร ่วมไว ้อาลัยแด ่  ดวงวิญญาณ  

นายทนงศกัดิ ์กุลชศูกัด์ิ ประธานกรรมการชมุนมุสหกรณ์การเกษตร

จังหวัดชัยภูมิ จ�ากัด ที่ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 

ชสท. โดย นายประภาส งามสงวน กรรมการและเลขานุการ  

ชสท. ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยแด่ 

ดวงวิญญาณ นายทนงศักดิ์ กุลชูศักดิ์
ได้เป็นผูแ้ทนในการมอบเงนิท�าบญุ ให้กบัเจ้าภาพในงานฌาปนกจิศพ 

นายทนงศักด์ิ กุลชูศักดิ์ ณ วัดปทุมมาวาส ต�าบลบ้านเขว้า  

จังหวัดชัยภูมิ ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ และขอให ้

ดวงวิญญาณของท่านจงไปสู่สุคติ

 เมือ่วนัที ่6 กรกฎาคม 2560 ชสท. น�าโดยนางกรณ์ภสัสร ราชวงศ์ หวัหน้าส�านกัพฒันาสหกรณ์ 

และนางสาวสุภาภรณ์ อินค้า หัวหน้าส�านักการตลาดสินค้าสหกรณ์และ E-Commerce ให้การต้อนรับ 

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะจินดา อาจารย์ประจ�าภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด�าเนินการตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานกับ ชสท. โดยได้ร่วมพูดคุยหารือ 

พร้อมข้อเสนอแนะ เพ่ือให้นกัศกึษาได้รบัความรู ้ประสบการณ์ เตรยีมความพร้อมในการก้าวสูส่ายงานอาชพี 

  ชสท. มีความยินดีในการส่งเสริมการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้น�าความรู ้

จากสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ 

จากการฝึกปฏิบัติงานจริงกับ ชสท. ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะต่าง ๆ  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม

ส�าหรับการท�างานในอนาคต และนี่เป็นนักศึกษาอีกรุ่นที่ได้มาฝึกงานที่ ชสท. อาจเป็นระยะเวลาสั้น ๆ  

แต่เราสัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของน้อง ๆ และหวังว่าน้อง ๆ จะได้เรียนรู้ ประสบการณ์เพิ่มเติม 

นอกรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมที่จะก้าวสู่สังคม เพื่อร่วมพัฒนาสหกรณ์ไทยต่อไป

ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา ตรวจเยี่ยม
นักศึกษาฝึกงานกับ ชสท. 

 มาแล้วจ้า!!! สับปะรดห้วยมุ่น รสชาติ หอม หวาน 

อร่อย ไม่กัดล้ิน ของดีจากต�าบลห้วยมุ่น อ�าเภอน�้าปาด 

จงัหวดัอตุรดติถ์ เมือ่วนัที ่ 13 กรกฎาคม 60 ชสท. ร่วมกบั  

ชสก.อตุรดติถ์ จ�ากดั น�ามาจดัจ�าหน่ายในศนูย์กระจายสนิค้า 

สหกรณ ์  ในราคายุติธรรมเ พ่ือช ่วยเหลือเกษตรกร 

ผู้ปลูกสับปะรด และให้ผู้บริโภคได้ลิ้มรสชาติผลไม้คุณภาพด ี 

ดั่งสโลแกน “อุดหนุนเกษตรกรไทย สุขใจทั้งผู้ให้ผู้รับ” 

นอกจากรสชาติดีแล้ว สรรพคุณสับปะรดนั้นก็มีมากมาย 

ทานเพียงชิ้นเดียวต่อวัน มีสรรพคุณต้านโรคนานาชนิดค่ะ 

 สนใจผลติภณัฑ์ ผลไม้ตามฤดกูาลสอบถามเพิม่เตมิ  

หรือแวะมาอุดหนุนกันได ้ ท่ี  ศูนย ์ข ้ าวสหกรณ ์ไทย  

และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ชสท. หรือติดต่อมาได้ที่  

0-2561-4567 ต่อ 408 หรอืทีต่ลาดสนิค้าสหกรณ์ออนไลน์ 

www.co-opclick.com

สับปะรดห้วยมุ่น ของดี อุตรดิตถ์

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด
THE AGRICULTURAL CO-OPERATIVE FEDERATION OF THAILAND., Ltd.

79 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร. 0-2561-4567, 0-2561-4590 โทรสาร 0-2941-1230
E-mail : ACFT@co-opthai.com www.co-opthai.com

Facebook : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด

ไม่ถึงผู้รับโปรดส่งคืน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด
หากท่านไม่สะดวกในการรับข่าวสารสหกรณ์  

หรือต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่ โปรดติดต่อ ฝ่ายคณะกรรมการ
และเลขานุการ โทร. 0-2561-4567 ต่อ 100, 110

ขา่วสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำากัด

ยึดม่ันอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอ้ืออาทรมวลสมาชิก

ขา่วสหกรณ์20 หน้า ประจ�าเดือน สิงหาคม 2560 ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก www.co-opthai.com 


